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12.3.2018 A8-0062/21 

Ändringsförslag  21 

Younous Omarjee 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III 

2017/2286(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 7a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  7a. Europaparlamentet uppmanar EU 

att öka sina ansträngningar för att främja 

sammanhållning och social konvergens i 

Europa. Parlamentet föreslår att 

Europeiska socialfondens budget bör 

fördubblas för att ta itu med 

arbetslösheten och få bukt med de 

ihållande sociala klyftorna i Europa. 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/22 

Ändringsförslag  22 

Younous Omarjee 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III 

2017/2286(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 21a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  21a. Europaparlamentet anser att en 

effektiv bekämpning av korruption och 

skatteflykt, som praktiseras av 

multinationella företag och de rikaste 

individerna, skulle göra det möjligt att 

föra tillbaka ett belopp som kommissionen 

uppskattar till 1 biljon EUR per år till 

medlemsstaternas nationella budgetar. 

Parlamentet noterar att det verkligen 

saknas handlingskraft från EU:s sida i 

denna fråga. Parlamentet betonar i detta 

sammanhang det brådskande behovet av 

att inrätta en europeisk myndighet som 

har till uppgift att bekämpa 

skattebedrägerier och skatteflykt. 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/23 

Ändringsförslag  23 

Younous Omarjee 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III 

2017/2286(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 27a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  27a. Europaparlamentet anser att 

tillräckliga resurser bör tillhandahållas i 

EU-budgeten för genomförandet av den 

ekonomiska, sociala och territoriella 

sammanhållningen i EU:s yttersta 

randområden liksom för specifika 

åtgärder i de regioner som omfattas av 

artikel 349 i EUF-fördraget, i enlighet 

med de mål och principer som anges i 

kommissionens meddelande av den 

24 oktober 2017 om ett starkare och 

förnyat strategiskt partnerskap med EU:s 

yttersta randområden (COM(2017)0623). 

Or. en 

 

 


