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12.3.2018 A8-0062/21 

Alteração  21 

Younous Omarjee 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientações gerais para a elaboração do orçamento de 2019, Secção III 

2017/2286(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  7-A. Exorta a UE a redobrar de 

esforços para reforçar a coesão e a 

convergência social na Europa; propõe a 

duplicação do orçamento do Fundo Social 

Europeu para enfrentar o desemprego e 

superar as fraturas sociais persistentes na 

Europa; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/22 

Alteração  22 

Younous Omarjee 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientações gerais para a elaboração do orçamento de 2019, Secção III 

2017/2286(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 21-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  21-A. Considera que uma luta eficaz 

contra a corrupção e a evasão fiscal 

praticada pelas empresas multinacionais e 

os mais ricos permitiria devolver aos 

orçamentos nacionais dos Estados-

Membros um montante que a Comissão 

estima em um bilião de euros por ano; 

regista um défice real da ação da UE 

nesta matéria; salienta, neste contexto, a 

necessidade urgente de criar uma 

autoridade europeia investida da missão 

de combater a fraude fiscal e a evasão 

fiscal; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/23 

Alteração  23 

Younous Omarjee 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientações gerais para a elaboração do orçamento de 2019, Secção III 

2017/2286(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 27-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  27-A. Considera que devem ser previstos 

recursos suficientes no orçamento da UE 

para a consecução da coesão económica, 

social e territorial nas regiões 

ultraperiféricas da União Europeia 

(RUP), bem como para as medidas 

específicas para essas regiões previstas no 

artigo 349.º do TFUE, em conformidade 

com os objetivos e princípios estabelecidos 

na Comunicação da Comissão de 24 de 

outubro de 2017 intitulada «Uma parceria 

estratégica reforçada e renovada com as 

regiões ultraperiféricas da UE» 

(COM(2017)0623); 

Or. en 

 

 


