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12.3.2018 A8-0062/21 

Amendamentul  21 

Younous Omarjee 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientări pentru bugetul 2019 – Secțiunea III 

2017/2286(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  7a. solicită UE să își intensifice 

eforturile de creștere a coeziunii și 

convergenței sociale în Europa; propune 

ca bugetul Fondului social european să 

fie dublat pentru a aborda problema 

șomajului și a depăși fracturile sociale 

persistente din Europa; 

Or. en 



 

AM\1148274RO.docx  PE616.088v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

12.3.2018 A8-0062/22 

Amendamentul  22 

Younous Omarjee 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientări pentru bugetul 2019 – Secțiunea III 

2017/2286(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  21a. este de părere că o combatere 

eficientă a corupției și a evaziunii fiscale 

practicate de întreprinderile 

multinaționale și de persoanele cele mai 

bogate ar permite ca în bugetele naționale 

ale statelor membre să intre o sumă 

estimată de Comisie la 1 mie de miliarde 

EUR pe an; constată un adevărat deficit 

de acțiune din partea UE în această 

privință; subliniază, în acest sens, 

necesitatea urgentă de a înființa o 

autoritate europeană însărcinată cu 

combaterea fraudei fiscale și a evaziunii 

fiscale; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/23 

Amendamentul  23 

Younous Omarjee 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientări pentru bugetul 2019 – Secțiunea III 

2017/2286(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  27a. consideră că în bugetul UE ar 

trebui prevăzute suficiente mijloace 

pentru realizarea coeziunii economice, 

sociale și teritoriale în regiunile 

ultraperiferice ale Uniunii Europene 

(RUP), precum și pentru măsuri specifice 

în aceste regiuni, astfel cum se prevede la 

articolul 349 din TFUE, în conformitate 

cu obiectivele și principiile stabilite în 

Comunicarea Comisiei din 24 octombrie 

2017 intitulată „Un parteneriat strategic 

consolidat și reînnoit cu regiunile 

ultraperiferice ale UE” 

(COM(2017)0623); 

Or. en 

 

 


