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22.10.2015 A8-0298/28 

Amendamentul  28 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel 

Viegas, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, 

Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 

Curzio Maltese, Martina Michels, Younous Omarjee, Ángela Vallina, Luke Ming 

Flanagan, Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 - toate secțiunile 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1a. subliniază necesitatea ca bugetul 

Uniunii să vizeze dezvoltarea socială și 

economică, promovarea investițiilor 

publice, consolidarea statului social, 

dezvoltarea socială și coeziunea socială; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/29 

Amendamentul  29 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Marisa 

Matias, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Martina 

Michels, Miloslav Ransdorf, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, 

Paloma López Bermejo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 - toate secțiunile 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1b. subliniază că bugetul Uniunii ar 

trebui utilizat astfel încât să se acorde 

prioritate politicilor de convergență reală, 

bazate pe progrese sociale și pe 

salvgardarea și promovarea potențialului 

fiecărei țări, pe crearea de locuri de 

muncă, pe utilizarea sustenabilă a 

resurselor naturale și pe protecția 

mediului, urmărind o reală coeziune 

economică și socială; respinge Tratatul de 

stabilitate fiscală, pachetul privind 

guvernanța economică și Pactul euro 

plus, care au la bază și perpetuează tot 

mai multe măsuri de austeritate atât la 

nivelul UE, cât și la nivelul statelor 

membre, adâncind actuala criză 

economică și socială, în special în țările 

care se confruntă cu situații economice și 

sociale mai dificile; 

 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/30 

Amendamentul  30 

Liadh Ní Riada, Miguel Urbán Crespo, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel 

Viegas, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina 

Michels, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra 

Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 - toate secțiunile 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 2a. subliniază faptul că politicile de 

austeritate ale Uniunii au determinat 

scăderea salariilor reale în statele 

membre, ceea ce va prelungi criza 

economică și socială; subliniază că 

bugetul Uniunii trebuie utilizat pentru a 

susține eforturile de mărire a salariilor 

reale și de combatere a dumpingului 

social în statele membre; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/31 

Amendamentul  31 

Miguel Urbán Crespo, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, 

Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine 

Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 - toate secțiunile 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. subliniază faptul că Uniunea se 

confruntă în prezent cu o serie de urgențe 

majore, în special criza fără precedent a 

migrației și refugiaților; este convins de 

faptul că trebuie să se aloce de la bugetul 

Uniunii resursele financiare necesare, în 

așa fel încât acestea să fie pe măsura 

provocărilor politice și să permită Uniunii 

să își îndeplinească promisiunile și să 

răspundă în mod eficace la aceste crize, 

ceea ce reprezintă o urgență și o prioritate 

absolută; este conștient de faptul că nu se 

poate rezolva criza refugiaților și migrației 

numai prin resurse financiare, fiind 

necesară o abordare cuprinzătoare pentru a 

trata atât aspectul său intern, cât și cel 

extern; consideră că circumstanțele 

excepționale necesită măsuri excepționale 

și că este necesar un angajament politic 

ferm pentru a obține noi credite în acest 

scop;  

2. subliniază faptul că Uniunea se 

confruntă în prezent cu o serie de urgențe 

majore, în special criza fără precedent a 

migrației și refugiaților; este convins de 

faptul că trebuie să se aloce de la bugetul 

Uniunii resursele financiare necesare, în 

așa fel încât acestea să fie pe măsura 

provocărilor politice și să permită Uniunii 

să își îndeplinească promisiunile și să 

răspundă în mod eficace la aceste crize, 

ceea ce reprezintă o urgență și o prioritate 

absolută; este conștient de faptul că nu se 

poate rezolva criza refugiaților și migrației 

numai prin resurse financiare, fiind 

necesară o abordare cuprinzătoare pentru a 

trata atât aspectul său intern, cât și cel 

extern, care să prevadă politici de 

incluziune socială și de ocupare a forței 

de muncă în interiorul frontierelor 

noastre, precum și promovarea unei 

politici de solidaritate cu țările vecine, cu 

încetarea oricărei măsuri agresive luate 

anterior; observă că Uniunea Europeană 

trebuie să susțină dezvoltarea liberă și 

democratică a statelor care ne înconjoară 

pentru a preveni cauzele reale ale 

migrației forțate a unei populații care 

fuge de război, secetă și foamete; 
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consideră că circumstanțele excepționale 

necesită măsuri excepționale și că este 

necesar un angajament politic ferm pentru 

a obține noi credite în acest scop;  

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/32 

Amendamentul  32 

Neoklis Sylikiotis, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marina Albiol 

Guzmán, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, 

Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra 

Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-

Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 - toate secțiunile 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3a. subliniază faptul că politicile 

economice ale Uniunii sunt ghidate de 

austeritate și dereglementarea pieței, 

lăsându-i pe cetățenii săi pradă sărăciei și 

insecurității sociale și împingând statul 

social într-o criză profundă; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/33 

Amendamentul  33 

Miguel Urbán Crespo, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Marie-Christine Vergiat, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 - toate secțiunile 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 8a. solicită o evaluare a FEIS, în special a 

impactului acestuia asupra creării de 

locuri de muncă permanente și de calitate, 

asupra creării și desfășurării activității 

IMM-urilor, precum și asupra creșterii 

economice la nivel local, regional și 

național; subliniază faptul că FEIS nu 

reușește să impulsioneze o veritabilă 

politică investițională pentru combaterea 

șomajului, în special în regiunile cele mai 

sărace și în statele membre periferice; se 

opune actualului CFM, subliniind nevoia 

urgentă de a pune în aplicare noile 

măsuri speciale axate pe sprijinirea 

persoanelor celor mai defavorizate, 

precum și pe creșterea și dezvoltarea 

regiunilor celor mai sărace care au 

resimțit în mod deosebit impactul 

politicilor de austeritate;  

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/34 

Amendamentul  34 

Liadh Ní Riada, Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Marisa 

Matias, Martina Michels, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat, Lola 

Sánchez Caldentey 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 - toate secțiunile 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 9a. recunoaște că trebuie întreprinse mult 

mai multe eforturi pentru a remedia 

aspectele deficitare ale economiei 

Uniunii, în special asigurând niveluri 

adecvate de finanțare pentru 

microîntreprinderi, întreprinderile mici și 

mijlocii și întreprinderile sociale, 

îndeosebi, și în pofida capitalizării de 

către stat a câtorva instituții de credit de 

la începutul crizei economice; observă că 

structurile bancare publice, în special cele 

inovatoare, pot juca în prezent un rol 

crucial în redresarea economică a statelor 

membre, îndeosebi întrucât aceste 

structuri se concentrează pe economia 

regională, pe cooperarea dintre băncile 

constitutive și pe acordarea de credite 

microîntreprinderilor, întreprinderilor 

mici și mijlocii și întreprinderilor sociale, 

în mod sustenabil și la nivel local. Astfel 

de structuri, datorită organizării lor 

specifice, a obiectivelor și a apropierii de 

potențialii beneficiari, în special de IMM-

uri, care pot fi consolidate și mai mult în 

cadrul FEIS, pot să ofere acum o 

stabilitate suplimentară și să promoveze 

dezvoltarea regională în cadrul 

economiilor în curs de redresare și ar 
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trebui să fie sprijinite în continuare.  

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/35 

Amendamentul  35 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, 

Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina 

Michels, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra 

Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 - toate secțiunile 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 9b. insistă asupra necesității de a 

îmbunătăți gestionarea activă a plăților de 

către Comisie, accelerând în același timp 

cererile de propuneri și, în special, 

majorând prefinanțarea disponibilă; 

observă că amânarea unor astfel de 

măsuri va agrava discrepanțele și va pune 

în pericol îndeplinirea obiectivelor de 

creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 

incluziunii, de creare de locuri de muncă 

de calitate, de coeziune economică, 

socială și teritorială; reamintește în acest 

sens concluziile celui de-al șaselea raport 

privind coeziunea, în special faptul că 

disparitățile de la nivel regional din 

Uniune au crescut dramatic în perioada 

2008-2011 și insistă asupra necesității de 

a majora în mod semnificativ fondurile 

alocate politicii de coeziune; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/36 

Amendamentul  36 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, 

Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa 

Matias, Martina Michels, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 

Lidia Senra Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Marie-Christine 

Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 - toate secțiunile 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. subliniază că, pentru a se asigura o 

abordare coerentă, mai multe reduceri 

operate în iunie 2015 de către Consiliu pe 

motivul unei capacități scăzute de absorbție 

în cazul a numeroase programe de la 

rubrica 1a trebuie să fie anulate din cauza 

accelerării puternice a execuției acestor 

programe în septembrie 2015; constată că 

este vorba de o tendință generală, în 

conformitate cu ciclul de viață al acestor 

programe; decide, prin urmare, să 

reinstituie nivelul din PB atât al 

angajamentelor, cât și al plăților la liniile 

bugetare reduse de Consiliu; 

15. subliniază că, pentru a se asigura o 

abordare coerentă, mai multe reduceri 

operate în iunie 2015 de către Consiliu pe 

motivul unei capacități scăzute de absorbție 

în cazul a numeroase programe de la 

rubrica 1a trebuie să fie anulate din cauza 

accelerării puternice a execuției acestor 

programe în septembrie 2015, în special a 

programelor care sprijină educația, 

cercetarea, formarea și cultura, îndeosebi 

a programelor dedicate tineretului; 

constată că este vorba de o tendință 

generală, în conformitate cu ciclul de viață 

al acestor programe; decide, prin urmare, 

să reinstituie nivelul din PB atât al 

angajamentelor, cât și al plăților la liniile 

bugetare reduse de Consiliu; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/37 

Amendamentul  37 

Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Barbara 

Spinelli, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, 

Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina 

Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 - toate secțiunile 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16a. condamnă cu fermitate finanțarea, 

prin intermediul programului Orizont 

2020, a companiilor israeliene care 

participă activ la încălcarea de către 

israelieni a dreptului internațional și a 

drepturilor omului în teritoriile 

palestiniene; consideră că nicio companie 

care realizează cercetări pentru armata 

israeliană nu ar trebui să primească 

finanțare atât timp cât Israelul nu 

respectă standardele internaționale în 

materie de drepturi ale omului; 

 

Or. en 

 

 


