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21.10.2015 A8-0298/48 

Amendamentul  48 

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

Javier Couso Permuy, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, 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 28 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 28a. insistă asupra necesității unui sprijin 

suplimentar pentru exploatațiile agricole 

mici, întrucât acestea asigură multe locuri 

de muncă directe în zonele rurale și sunt 

necesare pentru întreținerea și îngrijirea 

teritoriilor ocupate; insistă să se acorde 

prioritate măsurilor de promovare și 

publicității în folosul piețelor locale, 

precum și activităților de sensibilizare cu 

privire la contribuția acestora la 

economiile locale; invită Comisia și 

statele membre să acorde prioritate 

politicilor publice care vizează eliminarea 

treptată a cauzelor volatilității prețurilor 

la produsele agricole, fenomen ce se 

produce mai frecvent și are efecte 

negative asupra veniturilor agricultorilor; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/49 

Amendamentul  49 

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

Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, 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 31 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 31a. respinge utilizarea bugetului Uniunii 

pentru a finanța o UE militaristă și 

neoliberală; susține necesitatea unui 

program alternativ care să sprijine 

dezvoltarea durabilă, o cerere internă 

consolidată și nedăunătoare mediului, 

care să se bazeze pe salarii progresive, 

ocuparea completă a forței de muncă cu 

garantarea unor drepturi, protecție 

socială, eradicarea sărăciei și a 

excluziunii sociale și o coeziune socială și 

economică îmbunătățită; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/50 

Amendamentul  50 

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 42 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 42a. consideră că bugetul Uniunii poate fi 

esențial în sprijinirea persoanelor în 

dificultate și insistă asupra faptului că 

este necesară redirecționarea fondurilor 

bugetare dinspre cheltuielile militare și de 

securitate către o politică externă civilă 

orientată spre dezvoltare, pentru a reduce 

pe termen lung cheltuielile militare; își 

reiterează poziția că fondurile de la 

această rubrică trebuie să fie atribuite 

unei politici externe pacifiste și civile care 

să vină în sprijinul angajamentelor 

Uniunii pentru eradicarea sărăciei, 

dezvoltarea durabilă, obiectivele de 

dezvoltare ale mileniului, controlul 

armelor, regimul Tratatului de 

neproliferare și dezarmarea nucleară; 

observă că acest fapt demonstrează un 

înalt nivel de solidaritate cu țări terțe, 

insistând în același timp asupra necesității 

de adoptare a unei abordări 

cuprinzătoare, bazată pe drepturile 

omului, care să asigure legătura între 

migrație și dezvoltare și să garanteze 

integrarea lucrătorilor migranți și a 

solicitanților de azil și refugiaților; 

reamintește nevoia de a se pune în 
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aplicare măsuri suplimentare pentru a 

consolida dezvoltarea endogenă, astfel 

încât să se stimuleze o relație solidă și 

reciproc avantajoasă și să se promoveze 

valorile europene fundamentale; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/51 

Amendamentul  51 

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 43 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

43. observă că Fondul fiduciar regional al 

Uniunii Europene ca răspuns la criza 

siriană și Fondul fiduciar de urgență pentru 

stabilitate și pentru abordarea cauzelor 

profunde ale migrației neregulamentare și 

ale strămutărilor de persoane în Africa au 

fost create pentru că bugetul Uniunii nu are 

nici flexibilitatea necesară, nici finanțarea 

necesară care să-i permită să reacționeze în 

mod rapid și cuprinzător la această criză; 

subliniază că, în cadrul 

examinării/revizuirii CFM, trebuie găsită 

o soluție mai globală privind creșterea 

eficacității și a disponibilității sprijinului 

acordat de la bugetul Uniunii pentru 

asistență umanitară și dezvoltare și 

privind fuziunea reușită a acestui sprijin 

cu Fondul european pentru dezvoltare și 

ajutoarele bilaterale oferite de statele 

membre; solicită ca creditele suplimentare 

destinate programelor de la rubrica 4 să fie 

folosite în special pentru majorarea 

finanțării destinate celor două fonduri 

fiduciare, precum și pentru acordarea de 

asistență imediată prin intermediul 

UNHCR și al Programului Alimentar 

Mondial; invită statele membre să 

43. observă că Fondul fiduciar regional al 

Uniunii Europene ca răspuns la criza 

siriană și Fondul fiduciar de urgență pentru 

stabilitate și pentru abordarea cauzelor 

profunde ale migrației neregulamentare și 

ale strămutărilor de persoane în Africa au 

fost create pentru că bugetul Uniunii nu are 

nici flexibilitatea necesară, nici finanțarea 

necesară care să-i permită să reacționeze în 

mod rapid și cuprinzător la această criză; 

subliniază că, în cadrul 

examinării/revizuirii CFM, trebuie găsită 

o soluție mai globală privind creșterea 

eficacității și a disponibilității sprijinului 

acordat de la bugetul Uniunii pentru 

asistență umanitară și dezvoltare și 

privind fuziunea reușită a acestui sprijin 

cu Fondul european pentru dezvoltare și 

ajutoarele bilaterale oferite de statele 

membre; solicită ca creditele suplimentare 

destinate programelor de la rubrica 4 să fie 

folosite în special pentru majorarea 

finanțării destinate celor două fonduri 

fiduciare, precum și pentru acordarea de 

asistență imediată prin intermediul 

UNHCR și al Programului Alimentar 

Mondial;  reiterează faptul că este necesar 
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transforme cuvintele în fapte și să aducă 

contribuțiile suplimentare necesare, 

echivalente cu volumul de finanțare 

asigurat de Uniune pentru fondurile 

fiduciare, pentru a elimina fără întârziere 

deficitul de finanțare al agențiilor ONU; ia 

act de faptul că rezerva de proiecte care ar 

putea fi finanțate prin intermediul 

fondurilor fiduciare slăbește și mai mult 

argumentul Consiliului privind o presupusă 

lipsă a capacității de absorbție în cadrul 

rubricii 4; 

să se adopte o abordare cuprinzătoare, 

bazată pe drepturile omului, care să 

asigure legătura între migrație și 

dezvoltare și să garanteze integrarea 

lucrătorilor migranți și a solicitanților de 

azil și refugiaților, sprijinind totodată un 

nou angajament politic și bugetar față de 

țările de origine și de tranzit; invită statele 

membre să transforme cuvintele în fapte și 

să aducă contribuțiile suplimentare 

necesare, echivalente cu volumul de 

finanțare asigurat de Uniune pentru 

fondurile fiduciare, pentru a elimina fără 

întârziere deficitul de finanțare al agențiilor 

ONU; ia act de faptul că rezerva de 

proiecte care ar putea fi finanțate prin 

intermediul fondurilor fiduciare slăbește și 

mai mult argumentul Consiliului privind o 

presupusă lipsă a capacității de absorbție în 

cadrul rubricii 4;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/52 

Amendamentul  52 

Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso 

Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, 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 58 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 58a. recomandă ca, în paralel cu 

respectarea celor mai exigente criterii de 

management și responsabilitate, 

instituțiile UE să se asigure că părțile 

terțe contractante respectă legislația 

muncii, în special dreptul fundamental al 

lucrătorilor de a negocia condițiile de 

lucru și salariile cu angajatorul lor, 

precum și de a conveni asupra acestora, 

iar instituțiile ar trebui să recurgă, în 

măsura posibilului, la companii aeriene 

care recunosc sindicatele și care au o 

bună reputație în domeniul drepturilor 

lucrătorilor; 

Or. en 

 

 


