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8.3.2018 A8-0048/98 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het 

MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 56 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  56 bis. is van mening dat er door een 

efficiënte bestrijding van corruptie en 

belastingontduiking door multinationale 

ondernemingen en de rijkste individuen 

jaarlijks een bedrag van 1 biljoen EUR 

(schatting van de Commissie) 

teruggegeven zou kunnen worden aan de 

nationale begrotingen van de lidstaten; 

wijst erop dat de EU er in dezen niet in 

slaagt om krachtdadig op te treden; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/99 

Amendement  99 

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

Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het 

MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 59 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

59. herinnert daarom eens te meer aan 

zijn vaste standpunt dat het Europees 

Ontwikkelingsfonds samen met andere 

instrumenten buiten het MFK moet worden 

geïntegreerd in de Uniebegroting om de 

legitimiteit van de begroting te versterken 

en het ontwikkelingsbeleid van de Unie 

doelmatiger en doeltreffender te maken; 

benadrukt evenwel dat de respectieve 

financiële middelen moeten worden 

toegevoegd aan de vastgestelde MFK-

plafonds, zodat de budgettering van die 

instrumenten geen negatieve gevolgen 

heeft voor de financiering ervan, noch voor 

andere beleidsmaatregelen en programma's 

van de EU; is in beginsel ingenomen met 

het voorstel om het Europees 

stabiliteitsmechanisme in de financiën 

van de Unie op te nemen in de vorm van 

een Europees Monetair Fonds, 

onverminderd het toekomstige ontwerp 

daarvan; 

59. herinnert daarom eens te meer aan 

zijn vaste standpunt dat het Europees 

Ontwikkelingsfonds samen met andere 

instrumenten buiten het MFK moet worden 

geïntegreerd in de Uniebegroting om de 

legitimiteit van de begroting te versterken 

en het ontwikkelingsbeleid van de Unie 

doelmatiger en doeltreffender te maken; 

benadrukt evenwel dat de respectieve 

financiële middelen moeten worden 

toegevoegd aan de vastgestelde MFK-

plafonds, zodat de budgettering van die 

instrumenten geen negatieve gevolgen 

heeft voor de financiering ervan, noch voor 

andere beleidsmaatregelen en programma's 

van de EU; 

Or. en 

 

 


