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8.3.2018 A8-0048/108 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 74 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  74a. zdôrazňuje, že je naliehavo 

potrebné vytvoriť európsky orgán, ktorý 

by mal právomoc bojovať proti daňovým 

podvodom a daňovým únikom; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/109 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 81 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  81a. domnieva sa, že je potrebné zaistiť, 

aby postavenie EFSI v rozpočte EÚ a 

medzi politickými prioritami Únie 

nenarúšalo plnenie cieľov európskej 

politiky súdržnosti; domnieva sa, že 

financovanie opatrení z EFSI by malo byť 

podmienené tým, že k ich cieľom by mali 

patriť súdržnosť, udržateľnosť a 

znižovanie rozdielov medzi bohatstvom v 

Únii; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/110 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 82 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

82. trvá na tom, že VFR má význam 

pre odvetvia, ktoré závisia od dlhodobých 

investícií, ako je napríklad trvalo 

udržateľné odvetvie dopravy; zdôrazňuje, 

že dopravná infraštruktúra je hlavným 

pilierom jednotného trhu a základom 

udržateľného rastu a tvorby pracovných 

miest; konštatuje, že dokončenie 

jednotného európskeho dopravného 

priestoru spojeného so susediacimi 

krajinami si vyžaduje rozsiahlu dopravnú 

infraštruktúru a musí sa považovať za 

kľúčovú prioritu, pokiaľ ide o 

konkurencieschopnosť EÚ a 

hospodársku, územnú a sociálnu 

súdržnosť vrátane okrajových a 

ostrovných oblastí; domnieva sa preto, že 

budúci VFR by mal umožniť dostatočné 

finančné prostriedky na projekty, ktoré 

prispievajú predovšetkým k dokončeniu 

základnej siete TEN-T a jej koridorov, v 

prípade ktorých je potrebné ďalšie 

rozšírenie; pripomína ciele stanovené v 

rámci COP 21 v súvislosti s dopravou v 

záujme boja proti zmene klímy, a vyzýva 

členské štáty, aby investovali do 

inteligentnej, udržateľnej a integrovanej 

verejnej dopravy; 

82. trvá na tom, že VFR má význam 

pre odvetvia, ktoré závisia od dlhodobých 

investícií, ako je napríklad trvalo 

udržateľné odvetvie dopravy; pripomína 

ciele stanovené v rámci COP 21 v 

súvislosti s dopravou v záujme boja proti 

zmene klímy a vyzýva členské štáty, aby 

investovali do inteligentnej, udržateľnej a 

integrovanej verejnej dopravy; 
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Or. en 

 

 


