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8.3.2018 A8-0048/98 

Grozījums Nr.  98 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López 

Bermejo, Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada 

2017/2052(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

56.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  56.a uzskata, ka, efektīvi cīnoties pret 

korupciju un izvairīšanos no nodokļu 

maksāšanas, ko īsteno daudznacionāli 

uzņēmumi un bagātākie cilvēki, saskaņā 

ar Komisijas aplēsēm būtu iespējams 

dalībvalstu budžetos atgūt EUR 1 triljonu 

gadā; norāda, ka šajā jautājumā trūkst 

reālas ES rīcības; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/99 

Grozījums Nr.  99 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada 

2017/2052(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

59. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

59. tādēļ atkārtoti uzsver savu jau 

izsenis pausto nostāju, ka Eiropas 

Attīstības fonds kopā ar citiem ārpus DFS 

pastāvošiem instrumentiem būtu jāiekļauj 

Savienības budžetā, lai palielinātu tā 

leģitimitāti, kā arī attīstības jomā īstenotās 

Savienības politikas efektivitāti un 

lietderīgumu; tomēr uzsver, ka šo 

instrumentu attiecīgie budžeti būtu jārēķina 

papildus DFS maksimālajiem apjomiem, 

par kuriem bijusi panākta vienošanās, lai to 

iekļaušana Savienības budžetā negatīvi 

neietekmētu nedz šo instrumentu 

finansējumu, nedz citas ES politikas jomas 

un programmas; principā atzinīgi vērtē 

priekšlikumu Savienības finanšu sistēmā 

iekļaut Eiropas stabilizācijas mehānismu 

Eiropas Monetārā fonda veidolā, neskarot 

jautājumu par tā gaidāmo struktūru; 

59. tādēļ atkārtoti uzsver savu jau 

izsenis pausto nostāju, ka Eiropas 

Attīstības fonds kopā ar citiem ārpus DFS 

pastāvošiem instrumentiem būtu jāiekļauj 

Savienības budžetā, lai palielinātu tā 

leģitimitāti, kā arī attīstības jomā īstenotās 

Savienības politikas efektivitāti un 

lietderīgumu; tomēr uzsver, ka šo 

instrumentu attiecīgie budžeti būtu jārēķina 

papildus DFS maksimālajiem apjomiem, 

par kuriem bijusi panākta vienošanās, lai to 

iekļaušana Savienības budžetā negatīvi 

neietekmētu nedz šo instrumentu 

finansējumu, nedz citas ES politikas jomas 

un programmas; 

Or. en 

 

 


