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12.3.2018 A8-0062/21 

Ændringsforslag  21 

Younous Omarjee 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Retningslinjer for budgettet for 2019 - Sektion III 

2017/2286(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  7a. opfordrer EU til at øge sin indsats 

for at fremme samhørighed og social 

konvergens i Europa; foreslår en 

fordobling af budgettet for Den 

Europæiske Socialfond, så den kan gøre 

noget ved arbejdsløsheden og overvinde 

de vedvarende sociale skel i Europa; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/22 

Ændringsforslag  22 

Younous Omarjee 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Retningslinjer for budgettet for 2019 - Sektion III 

2017/2286(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  21a. mener, at en effektiv bekæmpelse 

af den korruption og skatteunddragelse, 

som praktiseres af multinationale 

virksomheder og de rigeste 

enkeltpersoner, ville gøre det muligt at 

føre et beløb, som af Kommissionen 

anslås til 1 billion EUR om året, tilbage til 

medlemsstaternes nationale budgetter; 

noterer sig en reel mangel på handling fra 

EU's side i dette spørgsmål; understreger 

i denne forbindelse det presserende behov 

for at etablere en europæisk myndighed, 

der får til opgave at bekæmpe skattesvig 

og skatteunddragelse; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/23 

Ændringsforslag  23 

Younous Omarjee 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Retningslinjer for budgettet for 2019 - Sektion III 

2017/2286(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 27 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  27a. mener, at der bør afsættes 

tilstrækkelige midler i den næste FFR til 

opnåelse af økonomisk, social og 

territorial samhørighed i regionerne i Den 

Europæiske Unions yderste periferi samt 

til specifikke foranstaltninger i disse 

regioner, jf. artikel 349 TEUF, i 

overensstemmelse med de mål og 

principper, der er fastlagt i 

Kommissionens meddelelse om et 

stærkere og fornyet strategisk partnerskab 

med regionerne i EU's yderste periferi 

(COM(2017)0623); 

Or. en 

 

 


