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Ændringsforslag  108 

Younous Omarjee, Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez 

Caldentey, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme 

efter 2020 

2017/2052(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 74 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  74a. Understreger det presserende 

behov for at etablere en europæisk 

myndighed med beføjelse til at bekæmpe 

skattesvig og skatteunddragelse; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/109 

Ændringsforslag  109 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme 

efter 2020 

2017/2052(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 81 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  81a. mener, at det er nødvendigt at 

sikre, at EFSI’s plads i EU-budgettet og i 

EU's politiske prioriteringer ikke 

undergraver realiseringen af målene for 

den europæiske samhørighedspolitik; 

mener, at aktioner, der finansieres af 

EFSI, bør være betinget af , at de blandt 

deres målsætninger har samhørighed, 

bæredygtighed, og mindskelse af 

velstandsforskellene i Unionen; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/110 

Ændringsforslag  110 

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

Flanagan, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme 

efter 2020 

2017/2052(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 82 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

82. fastholder den betydning, som den 

flerårige finansielle ramme har for 

sektorer, der er afhængige af langsigtede 

investeringer, som for eksempel en 

bæredygtig transportsektor; gør 

opmærksom på, at 

transportinfrastrukturerne er rygraden i 

det indre marked og grundlaget for 

bæredygtig vækst og jobskabelse; henviser 

til, at fuldførelsen af et fælles europæisk 

transportområde, der er forbundet med 

nabolandene, kræver omfattende 

transportinfrastrukturer og skal 

behandles som en nøgleprioritet for at 

fremme EU's konkurrenceevne og den 

økonomiske, sociale og territoriale 

samhørighed, bl.a. i randområderne og på 

øer; mener derfor, at den næste FFR bør 

indeholde tilstrækkelige midler til 

projekter, der navnlig bidrager til 

færdiggørelsen af det centrale TEN-T-

netværk og dets korridorer, der bør 

forlænges yderligere; minder om de mål, 

der blev fastsat på COP21 med hensyn til 

transport for at bekæmpe klimaændringer, 

og opfordrer medlemsstaterne til at 

investere i intelligent, bæredygtig og 

integreret offentlig transport; 

82. fastholder den betydning, som den 

flerårige finansielle ramme har for 

sektorer, der er afhængige af langsigtede 

investeringer, som for eksempel en 

bæredygtig transportsektor; minder om de 

mål, der blev fastsat på COP21 med 

hensyn til transport for at bekæmpe 

klimaændringer, og opfordrer 

medlemsstaterne til at investere i 

intelligent, bæredygtig og integreret 

offentlig transport; 
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Or. en 

 

 


