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Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós-2020 

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 56-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  56-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; assinala que, nesta matéria, se 

regista um verdadeiro défice na ação da 

União Europeia; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/99 

Alteração  99 

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

Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós-2020 

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 59 

 

Proposta de resolução Alteração 

59. Reitera, por conseguinte, a sua 

posição de longa data de que o Fundo 

Europeu de Desenvolvimento deve, 

juntamente com outros instrumentos à 

margem do QFP, ser integrado no 

orçamento da União, a fim de aumentar a 

legitimidade bem como a eficiência e 

eficácia da política de desenvolvimento da 

União; sublinha, no entanto, que as 

respetivas dotações financeiras devem ser 

acrescentadas aos limites máximos 

acordados do QFP, para que a integração 

destes instrumentos no orçamento não 

tenha um impacto negativo, nem no seu 

financiamento, nem noutros programas e 

políticas da UE; saúda, em princípio, a 

proposta de integrar o Mecanismo 

Europeu de Estabilidade nas finanças da 

União sob a forma de um Fundo 

Monetário Europeu, sem prejuízo da sua 

futura conceção; 

59. Reitera, por conseguinte, a sua 

posição de longa data de que o Fundo 

Europeu de Desenvolvimento deve, 

juntamente com outros instrumentos à 

margem do QFP, ser integrado no 

orçamento da União, a fim de aumentar a 

legitimidade bem como a eficiência e 

eficácia da política de desenvolvimento da 

União; sublinha, no entanto, que as 

respetivas dotações financeiras devem ser 

acrescentadas aos limites máximos 

acordados do QFP, para que a integração 

destes instrumentos no orçamento não 

tenha um impacto negativo, nem no seu 

financiamento, nem noutros programas e 

políticas da UE; 

Or. en 

 

 


