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22.10.2015 A8-0298/38 

Amendamentul  38 

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, 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 16 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16b. reamintește că mecanismul de 

garantare a împrumuturilor pentru 

studenți ar trebui utilizat în condiții 

avantajoase pentru studenți, indiferent de 

mediul lor social, și că acest instrument 

suplimentar și inovator pentru mobilitatea 

educațională nu ar trebui nici să 

înlocuiască vreun sistem actual de 

granturi sau împrumuturi care sprijină 

mobilitatea studenților la nivel local, 

național și la nivelul Uniunii, nici să 

împiedice dezvoltarea unui viitor sistem de 

acest fel; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/39 

Amendamentul  39 

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, 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 16 d (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16d. subliniază necesitatea unei strategii 

europene coerente de investiții publice, 

sub forma unui „program de investiții al 

UE pentru dezvoltare durabilă și 

ocuparea forței de muncă” în valoare de 

cel puțin 2% din PIB-ul Uniunii, care să 

completeze eforturile similare ale statelor 

membre în materie de investiții publice; 

remarcă faptul că un asemenea program 

de investiții s-ar autofinanța parțial grație 

unei creșteri mai mari a PIB-ului și 

veniturilor provenite din impozite; invită 

Comisia și Consiliul să prevadă mijloacele 

financiare suplimentare necesare în 

propunerile lor de buget pentru 2016; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/40 

Amendamentul  40 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Stefan Eck, Luke Ming 

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

Matias, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

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 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. confirmă sprijinul său pentru 

programul ITER și este hotărât să asigure 

un nivel corespunzător de finanțare a 

acestui program; este preocupat totuși de 

posibila apariție a altor întârzieri și a unor 

costuri suplimentare în legătură cu acest 

program, precum și de posibilele 

repercusiuni ulterioare asupra bugetului 

Uniunii; regretă, prin urmare, că nu a putut 

evalua nivelul creditelor alocate ITER în 

2016 în raport cu planul de plăți și 

calendarul actualizat, care urmează să fie 

prezentat în cadrul Consiliului ITER abia 

în noiembrie 2015; se așteaptă totuși ca 

acest plan revizuit să ofere suficiente 

dovezi că recomandările Parlamentului, 

prezentate în rezoluția corespunzătoare 

referitoare la descărcarea de gestiune 

pentru 20131, au fost luate în considerare în 

mod adecvat și că se va asigura soliditatea 

financiară și eficiența cheltuielilor; 

intenționează să abordeze această chestiune 

în cadrul procedurii de conciliere bugetară 

pentru exercițiul financiar 2016; de 

asemenea, insistă asupra faptului că se 

impune o transparență deplină în ceea ce 

privește utilizarea contribuțiilor acordate 

de întreprinderea comună Fusion for 

Energy programului ITER; solicită 

20. ia act de sprijinul pentru programul 

ITER și de angajamentul de a asigura 

finanțarea acestui program; este preocupat 

totuși de posibila apariție a altor întârzieri 

și a unor costuri suplimentare în legătură 

cu acest program, precum și de posibilele 

repercusiuni ulterioare asupra bugetului 

Uniunii; regretă profund, prin urmare, că 

nu a putut evalua nivelul creditelor alocate 

ITER în 2016 în raport cu planul de plăți și 

calendarul actualizat, care urmează să fie 

prezentat în cadrul Consiliului ITER abia 

în noiembrie 2015; se așteaptă totuși ca 

acest plan revizuit să ofere suficiente 

dovezi că recomandările Parlamentului, 

prezentate în rezoluția corespunzătoare 

referitoare la descărcarea de gestiune 

pentru 20131, au fost luate în considerare în 

mod adecvat și că se va asigura soliditatea 

financiară și eficiența cheltuielilor; 

intenționează să abordeze această chestiune 

în cadrul procedurii de conciliere bugetară 

pentru exercițiul financiar 2016; 

intenționează să abordeze această chestiune 

în cadrul procedurii de conciliere bugetară 

pentru exercițiul financiar 2016; de 

asemenea, insistă asupra faptului că se 

impune o transparență deplină în ceea ce 

privește utilizarea contribuțiilor acordate 
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instituirea unui mecanism de monitorizare 

adecvat, care să ofere o privire clară asupra 

cuantumului resurselor financiare acordate 

acestui proiect internațional și să evalueze 

eficiența cu care acestea au fost utilizate; 

de întreprinderea comună Fusion for 

Energy programului ITER; solicită 

instituirea unui mecanism de monitorizare 

adecvat, care să ofere o privire clară asupra 

cuantumului resurselor financiare acordate 

acestui proiect internațional și să evalueze 

eficiența cu care acestea au fost utilizate; 

__________________ __________________ 

1 Rezoluția Parlamentului European din 29 

aprilie 2015 conținând observațiile care fac 

parte integrantă din decizia privind 

descărcarea de gestiune pentru execuția 

bugetului întreprinderii comune europene 

pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei 

de fuziune aferent exercițiului financiar 

2013 (Texte adoptate, P8_TA(2015)0168). 

1 Rezoluția Parlamentului European din 29 

aprilie 2015 conținând observațiile care fac 

parte integrantă din decizia privind 

descărcarea de gestiune pentru execuția 

bugetului întreprinderii comune europene 

pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei 

de fuziune aferent exercițiului financiar 

2013 (Texte adoptate, P8_TA(2015)0168). 

Or. en 



 

AM\1076785RO.doc  PE570.904v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

22.10.2015 A8-0298/41 

Amendamentul  41 

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

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

Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa 

Matias, Martina Michels, Younous Omarjee, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 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 23 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 23a. ia act de ratele extrem de ridicate ale 

șomajului, în special rata șomajului pe 

termen lung și cea a șomajului în rândul 

tinerilor; îndeamnă Consiliul să adopte 

măsurile bugetare necesare pentru a 

combate șomajul într-un mod durabil, 

lucru care va promova locurile de muncă 

viabile și decente, precum și drepturi 

sociale pentru angajați; 

Or. en 



 

AM\1076785RO.doc  PE570.904v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

22.10.2015 A8-0298/42 

Amendamentul  42 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Luke Ming Flanagan, Tania 

González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Martina 

Michels, Miloslav Ransdorf, 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 23 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 23b. subliniază faptul că instrumente 

precum FSE, FEDR, Fondul de coeziune 

și Inițiativa privind ocuparea forței de 

muncă în rândul tinerilor sunt esențiale 

pentru a sprijini crearea de locuri de 

muncă de calitate și durabile, pentru a 

realiza investiții în politici sociale și de 

coeziune specifice, pentru a promova 

convergența și a reduce decalajul în 

materie de dezvoltare concomitent cu 

reducerea inegalităților sociale, 

economice, locale, regionale și naționale; 

reamintește că este necesar să se 

intensifice eforturile de combatere a 

sărăciei, a șomajului, a excluziunii sociale 

și a inegalității în materie de venituri prin 

intermediul unor instrumente precum 

Fondul de ajutor european pentru cele 

mai defavorizate persoane și programul 

„Lapte și fructe în școli”; insistă, prin 

urmare, asupra necesității de a majora 

creditele de plată propuse, astfel încât 

acestea să se ridice la nivelul minim 

necesar în vederea finanțării acestei 

subrubrici; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/43 

Amendamentul  43 

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

Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Paloma 

López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina 

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 23 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 23c. solicită elaborarea de programe de 

sprijin pentru acele state membre care ar 

dori să negocieze ieșirea din zona euro pe 

motiv că participarea lor a devenit 

nesustenabilă și de nesuportat; consideră 

că astfel de programe ar oferi o 

compensație adecvată pentru daunele 

sociale și economice provocate de 

apartenența la zona euro; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/44 

Amendamentul  44 

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

Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 

Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 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 24 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 24a. își exprimă dezacordul în ceea ce 

privește încetățenirea principiului 

condiționalității macroeconomice și al 

rezervei de performanță, precum și în 

ceea ce privește stabilirea unei legături 

între politica de coeziune și fondurile 

structurale, pe de o parte, și Pactul de 

stabilitate și de creștere, pachetul de 

măsuri privind guvernanța economică sau 

orice acord economic al statelor membre, 

pe de altă parte; consideră că premisele 

acestora sunt în mod cert diferite, iar 

obiectivele lor sunt diametral opuse; 

subliniază că scopul politicii de coeziune 

nu ar trebui să fie de a impune condiții 

macroeconomice și financiare restrictive 

care implică măsuri de austeritate, nici de 

a penaliza statele membre și regiunile; 

subliniază că politica de coeziune vizează 

să asigure o creștere economică 

echilibrată și să elimine inegalitățile în 

vederea realizării convergenței reale; 

precizează că finanțarea pentru regiunile 

europene nu poate fi suspendată pe 

motivul nerespectării de către anumite 

state membre a condițiilor 

macroeconomice și că suspendarea 
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finanțării pentru statele membre aflate în 

dificultate va înrăutăți situația; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/45 

Amendamentul  45 

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

Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 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 24 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 24b. solicită instituirea unor planuri de 

urgență pentru a sprijini economiile 

țărilor în care a intervenit troica, prin 

care să se prevadă resurse financiare și 

excepțiile necesare de la funcționarea 

pieței unice și de la politicile comune; 

Or. en 



 

AM\1076785RO.doc  PE570.904v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

22.10.2015 A8-0298/46 

Amendamentul  46 

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

Viegas, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González 

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

Marisa Matias, Martina Michels, Younous Omarjee, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 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 25 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 25a. subliniază că este necesar să se 

înlocuiască măsurile de austeritate cu 

investiții publice și cu măsuri de 

promovare a IMM-urilor durabile, care 

vor oferi locuri de muncă decente, sigure, 

protejate prin acorduri colective și vor 

asigura dreptul la negociere colectivă; 

Or. en 



 

AM\1076785RO.doc  PE570.904v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

22.10.2015 A8-0298/47 

Amendamentul  47 

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

Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Marisa 

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

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

Younous Omarjee 

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 25 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 25c. consideră că este necesar să se 

renunțe la politicile actuale ale UE dacă 

se dorește cu adevărat soluționarea 

problemelor legate de creșterea 

economică durabilă, șomaj, sărăcie, 

excluziune socială și inegalități (în 

materie de venituri); subliniază că este 

necesară o nouă strategie pentru a 

deschide un nou drum pentru Europa, 

îndreptat spre ocuparea integrală a forței 

de muncă, locuri de muncă decente, 

salarii care să asigure un trai decent, 

coeziune socială și economică și protecție 

socială pentru toți, garantând cele mai 

înalte standarde de trai, un drum care să 

țină seama de nevoile de dezvoltare ale 

tuturor statelor membre, în special de cele 

ale statelor mai puțin dezvoltate, și să 

promoveze o reală convergență, 

contribuind astfel la reducerea 

decalajelor de dezvoltare dintre statele 

membre și a inegalităților economice, 

sociale și regionale existente; 

Or. en 
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