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4.7.2016 A8-0224/21 

Amendamentul  21 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, 

Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Takis 

Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de 

propunerea Comisiei 

2015/2353(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ca (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ca. întrucât rezultatul referendumului din 

Regatul Unit arată că este necesară o altă 

Europă, care trebuie construită cu 

acordul populației, care așteaptă decizii 

concrete în domenii sociale precum 

ocuparea forței de muncă, transparența și 

asistența socială și respinge măsurile de 

austeritate; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/22 

Amendamentul  22 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, 

Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis 

Sylikiotis, Stelios Kouloglou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de 

propunerea Comisiei 

2015/2353(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. consideră că evaluarea CFM din 2016 ar 

trebui să țină seama de câteva crize grave 

și noi inițiative politice, precum și de 

consecințele lor bugetare, care nu fuseseră 

anticipate la momentul adoptării CFM; 

remarcă, printre altele, criza migrației și a 

refugiaților, urgențele externe, chestiunile 

interne de securitate, criza din agricultură, 

finanțarea Fondului european pentru 

investiții strategice (FEIS), criza plăților cu 

care se confruntă bugetul UE, nivelul 

constant ridicat al șomajului, în special în 

rândul tinerilor, precum și al sărăciei și 

excluziunii sociale; în plus, evidențiază 

recentul acord internațional privind 

schimbările climatice și presiunea 

crescândă asupra politicii de dezvoltare; 

observă că, pentru a finanța nevoile 

presante suplimentare, s-a considerat 

necesar să se recurgă, într-un mod fără 

precedent, la mecanismele de flexibilitate 

ale CFM și la instrumentele speciale, 

deoarece plafoanele din CFM s-au dovedit 

insuficiente la unele rubrici; consideră că 

în ultimii doi ani CFM a fost folosit efectiv 

până la limită; 

6. consideră că evaluarea CFM din 2016 ar 

trebui să țină seama de câteva crize grave 

și noi inițiative politice, precum și de 

consecințele lor bugetare, care nu fuseseră 

anticipate la momentul adoptării CFM; 

remarcă, printre altele, criza migrației și a 

refugiaților, criza financiară profundă și 

politicile de austeritate extreme, urgențele 

externe, chestiunile interne de securitate, 

criza din agricultură, finanțarea Fondului 

european pentru investiții strategice 

(FEIS), criza plăților cu care se confruntă 

bugetul UE, nivelul constant ridicat al 

șomajului, în special în rândul tinerilor, 

precum și al sărăciei și excluziunii sociale; 

în plus, evidențiază recentul acord 

internațional privind schimbările climatice 

și presiunea crescândă asupra politicii de 

dezvoltare; observă că, pentru a finanța 

nevoile presante suplimentare, s-a 

considerat necesar să se recurgă, într-un 

mod fără precedent, la mecanismele de 

flexibilitate ale CFM și la instrumentele 

speciale, deoarece plafoanele din CFM s-

au dovedit insuficiente la unele rubrici; 

consideră că în ultimii doi ani CFM a fost 

folosit efectiv până la limită; 
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Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/23 

Amendamentul  23 

Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Younous 

Omarjee, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de 

propunerea Comisiei 

2015/2353(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. consideră că evaluarea CFM din 2016 ar 

trebui să țină seama de câteva crize grave 

și noi inițiative politice, precum și de 

consecințele lor bugetare, care nu fuseseră 

anticipate la momentul adoptării CFM; 

remarcă, printre altele, criza migrației și a 

refugiaților, urgențele externe, chestiunile 

interne de securitate, criza din agricultură, 

finanțarea Fondului european pentru 

investiții strategice (FEIS), criza plăților cu 

care se confruntă bugetul UE, nivelul 

constant ridicat al șomajului, în special în 

rândul tinerilor, precum și al sărăciei și 

excluziunii sociale; în plus, evidențiază 

recentul acord internațional privind 

schimbările climatice și presiunea 

crescândă asupra politicii de dezvoltare; 

observă că, pentru a finanța nevoile 

presante suplimentare, s-a considerat 

necesar să se recurgă, într-un mod fără 

precedent, la mecanismele de flexibilitate 

ale CFM și la instrumentele speciale, 

deoarece plafoanele din CFM s-au dovedit 

insuficiente la unele rubrici; consideră că 

în ultimii doi ani CFM a fost folosit efectiv 

până la limită; 

6. consideră că evaluarea CFM din 2016 ar 

trebui să țină seama de câteva crize grave 

și noi inițiative politice, precum și de 

consecințele lor bugetare, care nu fuseseră 

anticipate la momentul adoptării CFM; 

remarcă, printre altele, criza economică și 

financiară puternică, diferențele din ce în 

ce mai accentuate din interiorul statelor 

membre și al regiunilor și dintre acestea, 

criza migrației și a refugiaților, urgențele 

externe, chestiunile interne de securitate, 

criza din agricultură, finanțarea Fondului 

european pentru investiții strategice 

(FEIS), criza plăților cu care se confruntă 

bugetul UE, nivelul constant ridicat al 

șomajului, în special în rândul tinerilor, 

precum și al sărăciei și excluziunii sociale; 

în plus, evidențiază recentul acord 

internațional privind schimbările climatice 

și presiunea crescândă asupra politicii de 

dezvoltare; observă că, pentru a finanța 

nevoile presante suplimentare, s-a 

considerat necesar să se recurgă, într-un 

mod fără precedent, la mecanismele de 

flexibilitate ale CFM și la instrumentele 

speciale, deoarece plafoanele din CFM s-

au dovedit insuficiente la unele rubrici; 
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consideră că în ultimii doi ani CFM a fost 

folosit efectiv până la limită; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/24 

Amendamentul  24 

Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, Stelios 

Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, 

Barbara Spinelli, Younous Omarjee 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de 

propunerea Comisiei 

2015/2353(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. subliniază că bugetul UE trebuie să 

corespundă priorităților politice și 

strategice ale UE și să asigure un echilibru 

între prioritățile pe termen lung și noile 

provocări; subliniază, în acest sens, rolul 

fundamental pe care trebuie să îl joace 

bugetul UE în realizarea obiectivelor 

Strategiei Europa 2020, convenite de 

comun acord, care reprezintă principala sa 

direcție și prioritatea sa globală; consideră, 

prin urmare, că evaluarea CFM ar trebui să 

includă o analiză calitativă care să arate 

dacă au fost îndeplinite obiectivele 

prevăzute în această strategie și în ce 

măsură; insistă ca această evaluare să fie 

însoțită de o proiecție care să arate dacă 

resursele financiare alocate în sprijinul 

acestei strategii pentru anii rămași ai 

actualului CFM vor fi suficiente pentru a 

permite punerea ei în aplicare cu succes; 

7. subliniază că bugetul UE trebuie să 

corespundă priorităților politice și 

strategice ale UE și să asigure un echilibru 

între prioritățile pe termen lung și noile 

provocări; subliniază, în acest sens, rolul 

fundamental pe care trebuie să îl joace 

bugetul UE în realizarea obiectivelor 

Strategiei Europa 2020, convenite de 

comun acord, care reprezintă principala sa 

direcție și prioritatea sa globală; consideră, 

prin urmare, că evaluarea CFM ar trebui să 

includă o analiză calitativă care să arate 

dacă au fost îndeplinite obiectivele 

prevăzute în această strategie și în ce 

măsură; insistă ca această evaluare să fie 

însoțită de o proiecție care să arate dacă 

resursele financiare alocate în sprijinul 

acestei strategii pentru anii rămași ai 

actualului CFM vor fi suficiente și alocate 

în mod adecvat pentru a permite punerea ei 

în aplicare cu succes; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/25 

Amendamentul  25 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Stefan Eck 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de 

propunerea Comisiei 

2015/2353(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. subliniază că au fost puse la dispoziție 

mijloace bugetare semnificative, dar totuși 

insuficiente, pentru a aborda cauzele de 

bază ale crizei migrației și refugiaților, prin 

consolidarea programelor specifice ale UE 

de la rubrica 4; reamintește măsurile 

întreprinse, printre care redistribuirile în 

favoarea acțiunilor legate de criza migrației 

și refugiaților, în valoare de 170 de 

milioane EUR în cursul anului 2015, 

aprobarea în 2016 a unei sume 

suplimentare de 130 de milioane EUR la 

rubrica 4 pentru activități legate de criza 

migrației și refugiaților, precum și 

realocarea sumei de 430 de milioane EUR 

în cadrul Instrumentului de asistență pentru 

preaderare, al Instrumentului de cooperare 

pentru dezvoltare și al Instrumentului 

european de vecinătate; reamintește, în 

plus, că pentru a aborda dimensiunea 

externă a crizei migrației și refugiaților, 
Comisia a prezentat mai multe propuneri 

suplimentare care au impact asupra 

bugetului UE, cum ar fi cele privind 

instituirea fondurilor fiduciare ale UE 

(Fondul fiduciar Madad și Fondul fiduciar 

de urgență pentru Africa, cu un impact 

bugetar estimat inițial de 570 de milioane 

EUR și, respectiv, 405 milioane EUR) și 

crearea Instrumentului pentru refugiații din 

12. subliniază că au fost puse la dispoziție 

mijloace bugetare semnificative, dar totuși 

insuficiente, pentru a aborda criza 

migrației și a refugiaților, prin consolidarea 

programelor specifice ale UE de la rubrica 

4; reamintește măsurile întreprinse, printre 

care redistribuirile în favoarea acțiunilor 

legate de criza migrației și refugiaților, în 

valoare de 170 de milioane EUR în cursul 

anului 2015, aprobarea în 2016 a unei 

sume suplimentare de 130 de milioane 

EUR la rubrica 4 pentru activități legate de 

criza migrației și refugiaților, precum și 

realocarea sumei de 430 de milioane EUR 

în cadrul Instrumentului de asistență pentru 

preaderare, al Instrumentului de cooperare 

pentru dezvoltare și al Instrumentului 

european de vecinătate; remarcă, de 

asemenea, că Comisia a prezentat mai 

multe propuneri suplimentare care au 

impact asupra bugetului UE, cum ar fi cele 

privind instituirea fondurilor fiduciare ale 

UE (Fondul fiduciar Madad și Fondul 

fiduciar de urgență pentru Africa, cu un 

impact bugetar estimat inițial de 570 de 

milioane EUR și, respectiv, 405 milioane 

EUR) și crearea Instrumentului pentru 

refugiații din Turcia, pentru care urmează 

să se plătească de la bugetul UE 1 miliard 

EUR, fără a lua în calcul posibilele 
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Turcia, pentru care urmează să se plătească 

de la bugetul UE 1 miliard EUR, fără a lua 

în calcul posibilele finanțări suplimentare; 

subliniază că presiunea asupra bugetului 

UE va crește și în urma altor acțiuni 

planificate anunțate de Comisie, cum ar fi 

„garanția de la Londra”, sau în urma unor 

evenimente precum summitul UE-Turcia 

din 18 martie 2016; subliniază că viitoarele 

mijloace bugetare suplimentare ar trebui să 

permită, de asemenea, includerea 

categoriilor celor mai vulnerabile de 

migranți, în special a femeilor, copiilor și 

persoanelor LGBTI; cu toate acestea, este 

preocupat de faptul că ar putea fi necesare 

și alte acțiuni, dată fiind magnitudinea 

problemelor cu care se confruntă UE; 

finanțări suplimentare; subliniază că 

presiunea asupra bugetului UE va crește și 

în urma altor acțiuni planificate anunțate de 

Comisie, cum ar fi „garanția de la Londra”, 

sau în urma unor evenimente precum 

summitul UE-Turcia din 18 martie 2016; 

subliniază că viitoarele mijloace bugetare 

suplimentare ar trebui să permită, de 

asemenea, includerea categoriilor celor mai 

vulnerabile de migranți, în special a 

femeilor, copiilor și persoanelor LGBTI; 

cu toate acestea, este preocupat de faptul că 

ar putea fi necesare și alte acțiuni, dată 

fiind magnitudinea problemelor cu care se 

confruntă UE; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/26 

Amendamentul  26 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, Merja 

Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Stefan Eck 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de 

propunerea Comisiei 

2015/2353(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. concluzionează că magnitudinea crizei 

migrației și a refugiaților și impactul 

financiar al măsurilor inițiate de Comisie 

pentru abordarea acestei probleme nu ar fi 

putut fi prevăzute la momentul adoptării 

CFM 2014-2020; subliniază faptul că, din 

cauza lipsei de resurse suficiente, UE a 

trebuit să instituie instrumente ad hoc de 

tip „satelit”, finanțate în comun de statele 

membre, de bugetul UE și de Fondul 

european de dezvoltare, cum ar fi fondurile 

fiduciare ale UE (Fondul fiduciar Madad și 

Fondul fiduciar de urgență pentru Africa al 

UE) și Instrumentul pentru refugiații din 

Turcia; reamintește că, din cauza absenței 

unei strategii bugetare globale pentru criza 

migrației și refugiaților, Parlamentul a fost 

exclus la luarea deciziei de a utiliza 

fondurile bugetare ale UE; subliniază că 

înmulțirea unor astfel de instrumente 

creează o problemă de responsabilitate și 

control democratic în UE, care trebuie 

abordată; regretă, în plus, că statele 

membre încă nu și-au plătit contribuțiile 

preconizate la fondurile fiduciare, 

subminând astfel succesul acestor fonduri; 

își reiterează apelul adresat statelor 

membre de a-și îndeplini imediat 

angajamentele și de a-și asuma 

13. concluzionează că magnitudinea crizei 

migrației și a refugiaților și impactul 

financiar al măsurilor inițiate de Comisie 

pentru abordarea acestei probleme nu ar fi 

putut fi prevăzute la momentul adoptării 

CFM 2014-2020; subliniază faptul că, din 

cauza lipsei de resurse suficiente, UE a 

trebuit să instituie instrumente ad hoc de 

tip „satelit”, finanțate în comun de statele 

membre, de bugetul UE și de Fondul 

european de dezvoltare, cum ar fi fondurile 

fiduciare ale UE (Fondul fiduciar Madad și 

Fondul fiduciar de urgență pentru Africa al 

UE) și Instrumentul pentru refugiații din 

Turcia; reamintește că, din cauza absenței 

unei strategii bugetare globale pentru criza 

migrației și refugiaților, Parlamentul a fost 

exclus la luarea deciziei de a utiliza 

fondurile bugetare ale UE; subliniază că 

înmulțirea unor astfel de instrumente 

creează o problemă de responsabilitate și 

control democratic în UE, care trebuie 

abordată; regretă, în plus, că statele 

membre încă nu și-au plătit contribuțiile 

preconizate la fondurile fiduciare, 

subminând astfel succesul acestor fonduri; 

își reiterează apelul adresat statelor 

membre de a-și îndeplini imediat 

angajamentele și de a-și asuma 
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responsabilitățile; responsabilitățile; invită Comisia și 

Consiliul să introducă o clauză privind 

imigrația în temeiul căreia cheltuielile pe 

care statele membre trebuie să le facă 

pentru gestionarea fluxurilor de migranți 

și primirea și integrarea migranților și a 

refugiaților ar putea fi excluse de la 

calcularea deficitelor excesive;  

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/27 

Amendamentul  27 

Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Marie-Christine 

Vergiat, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de 

propunerea Comisiei 

2015/2353(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. reamintește că, de la izbucnirea crizei 

economice și financiare mondiale, UE a 

suferit din cauza nivelurilor reduse și 

insuficiente de investiții; remarcă în special 

că în 2014 investițiile totale au fost cu 

15 % sub nivelul din 2007, ceea ce 

corespunde unei scăderi a investițiilor cu 

430 de miliarde EUR; consideră că 

investițiile reduse încetinesc procesul de 

redresare economică și au repercusiuni 

directe asupra creșterii, locurilor de muncă 

și competitivității; 

14. reamintește că, de la izbucnirea crizei 

economice și financiare mondiale, UE a 

suferit din cauza nivelurilor reduse, inegale 

și insuficiente de investiții; remarcă în 

special că în 2014 investițiile totale au fost 

cu 15 % sub nivelul din 2007, ceea ce 

corespunde unei scăderi a investițiilor cu 

430 de miliarde EUR și că investițiile din 

țările aflate în criză economică au scăzut 

cu peste 25%; consideră că investițiile 

reduse și inegale încetinesc procesul de 

redresare economică și au repercusiuni 

directe asupra creșterii, locurilor de muncă 

și competitivității; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/28 

Amendamentul  28 

Younous Omarjee, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de 

propunerea Comisiei 

2015/2353(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. reamintește că, de la izbucnirea crizei 

economice și financiare mondiale, UE a 

suferit din cauza nivelurilor reduse și 

insuficiente de investiții; remarcă în 

special că în 2014 investițiile totale au fost 

cu 15 % sub nivelul din 2007, ceea ce 

corespunde unei scăderi a investițiilor cu 

430 de miliarde EUR; consideră că 

investițiile reduse încetinesc procesul de 

redresare economică și au repercusiuni 

directe asupra creșterii, locurilor de muncă 

și competitivității; 

14. reamintește că, de la izbucnirea crizei 

economice și financiare mondiale, UE a 

suferit din cauza nivelurilor reduse și 

insuficiente de investiții publice; remarcă, 

de asemenea, că în 2014 investițiile private 

totale au fost cu 15 % sub nivelul din 2007, 

ceea ce corespunde unei scăderi a 

investițiilor cu 430 de miliarde EUR; 

consideră că investițiile publice și private 

reduse, împreună cu măsurile de 

austeritate adoptate, încetinesc procesul de 

redresare economică și au repercusiuni 

directe asupra creșterii, locurilor de muncă, 

diferențelor, bunăstării și competitivității; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/29 

Amendamentul  29 

Xabier Benito Ziluaga, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Nikolaos 

Chountis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de 

propunerea Comisiei 

2015/2353(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 14a. reamintește că principala amenințare 

pentru economia UE sunt nivelul redus de 

solvență al sistemului bancar privat și 

riscul ridicat al unui efect de domino în 

cazul în care unele bănci care sunt „prea 

mari pentru a se prăbuși” se prăbușesc în 

cele din urmă; regretă că dezbaterile 

privind schimbările referitoare la 

capacitatea bugetară a zonei euro sunt 

folosite pentru a susține o reglementare 

financiară și o politică monetară care 

protejează practicile rentiere și pun în 

pericol investițiile și locurile de muncă; 

subliniază că aceste politici sunt în mod 

evident flexibile pentru oligopolurile din 

sistemul financiar, dar nu sunt capabile 

să îndeplinească funcția socială și 

productivă a creditului; remarcă faptul că 

integrarea în tratate a Mecanismului 

european de stabilitate, viitorul Fond 

Monetar European, ca un instrument 

financiar extrem de important, ar putea 

reprezenta instrumentul de finanțare care 

să justifice mai multe consecințe în 

același timp: socializarea datoriei private 

în datorie publică, creșterea cheltuielilor 

publice pentru restabilirea pasivelor 

sistemului bancar, reduceri în domeniul 

colectării impozitelor, progresivitatea 
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regimului fiscal și politicile publice, 

sociale și din domeniul muncii aferente; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/30 

Amendamentul  30 

Paloma López Bermejo, Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Nikolaos 

Chountis, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de 

propunerea Comisiei 

2015/2353(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. subliniază că, drept răspuns la această 

problemă presantă, în 2014 noua Comisie a 

propus un plan de investiții pentru Europa 

și înființarea FEIS, cu scopul de a mobiliza 

315 miliarde EUR pentru noi investiții în 

economia reală; își reiterează 

angajamentul ferm față de FEIS, care se 

preconizează că va genera un puternic 

impuls specific pentru sectoarele 

economice propice creșterii și locurilor de 

muncă; observă că o serie de proiecte au 

fost deja aprobate și sunt în curs de 

realizare; ia act de faptul că garanția 

furnizată de Uniune pentru FEIS este 

acoperită din fondul de garantare, în 

valoare de 8 miliarde EUR, constituit în 

cadrul bugetului UE; 

15. subliniază că, drept răspuns la această 

problemă presantă, în 2014 noua Comisie a 

propus un plan de investiții pentru Europa 

și înființarea FEIS, cu scopul de a mobiliza 

315 miliarde EUR pentru noi investiții în 

economia reală; ia act de faptul că garanția 

furnizată de Uniune pentru FEIS este 

acoperită din fondul de garantare, în 

valoare de 8 miliarde EUR, constituit în 

cadrul bugetului UE; 

Or. en 

 

 


