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8.3.2018 A8-0048/108 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 74-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  74-A. Sublinha a necessidade urgente de 

criar uma autoridade europeia habilitada 

a combater a fraude e a evasão fiscais; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/109 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 81-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  81-A. Considera que é necessário velar 

por que o lugar do FEIE no orçamento da 

UE e nas prioridades políticas da UE não 

prejudique a realização dos objetivos da 

política de coesão europeia; entende que 

as ações só devem ser financiadas pelo 

FEIE se tiverem entre os seus objetivos a 

coesão, a sustentabilidade e a redução das 

disparidades de riqueza na União; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/110 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 82 

 

Proposta de resolução Alteração 

82. Insiste na importância do QFP para 

setores dependentes de investimento a 

longo prazo, como o setor dos transportes 

sustentáveis; salienta que as 

infraestruturas de transportes constituem 

a espinha dorsal do Mercado Único e o 

fundamento para um crescimento 

sustentável e a criação de emprego; 

observa que a realização de um espaço 

único europeu de transportes ligado aos 

países vizinhos requer infraestruturas de 

transportes de grande envergadura e deve 

ser tratada como um assunto de 

prioridade máxima em termos da 

competitividade da UE e para efeitos de 

coesão económica, social e territorial, 

designadamente para as regiões 

periféricas e insulares; considera, por 

conseguinte, que o próximo QFP deve 

prever financiamento suficiente para 

projetos que contribuam, nomeadamente, 

para a conclusão da rede principal da 

RTE-T e dos respetivos corredores, que 

devem continuar a ser alargados; recorda 

os objetivos fixados pela COP 21 em 

matéria de transportes para combater as 

alterações climáticas, e encoraja os 

Estados-Membros a investirem em 

transportes públicos inteligentes, 

82. Insiste na importância do QFP para 

setores dependentes de investimento a 

longo prazo, como o setor dos transportes 

sustentáveis; recorda os objetivos fixados 

pela COP 21 em matéria de transportes 

para combater as alterações climáticas, e 

encoraja os Estados-Membros a investirem 

em transportes públicos inteligentes, 

sustentáveis e integrados; 
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sustentáveis e integrados; 

Or. en 

 

 


