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4.7.2016 A8-0224/31 

Amendamentul  31 

Martina Michels, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, 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 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; 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; subliniază, cu toate 

acestea, că Comisia ar trebui, prin 

intermediul unor programe de investiții 

progresive, să acorde prioritate țărilor 

care primesc asistență financiară și ar 

trebui să vizeze în mod specific regiuni 

aflate într-o profundă criză și recesiune 

economică, cu niveluri ridicate de șomaj 

și de sărăcie, pentru a stimula creșterea și 

crearea de locuri de muncă, pentru a 

sprijini microîntreprinderile și 

întreprinderile mici și mijlocii și pentru a 

asigura dezvoltarea economică solidă și 

coeziunea socială; 



 

AM\1100103RO.doc  PE585.330v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/32 

Amendamentul  32 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa 

Matias, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, 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 

Punctul 19 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  19a. subliniază faptul că programele de 

investiții ale Uniunii nu au contribuit în 

mod semnificativ la garantarea accesului 

la finanțare al majorității IMM-urilor din 

UE, în special al celor care își desfășoară 

activitatea în țări care se confruntă cu 

crize financiare grave și durabile; solicită 

să se acorde mai multă atenție unor 

măsuri care să garanteze un răspuns mai 

adecvat diferitelor nevoi urgente ale 

IMM-urilor, în special ale celor aflate în 

pericol să fie închise; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/33 

Amendamentul  33 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, 

Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, 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 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. subliniază că șomajul în rândul tinerilor 

este în continuare la un nivel dramatic de 

ridicat și că reprezintă una dintre cele mai 

presante și serioase probleme cu care se 

confruntă UE la ora actuală; subliniază că, 

în februarie 2016, 4,4 milioane de tineri din 

Uniune cu vârsta sub 25 de ani erau șomeri 

și că această medie corespunde unui 

procentaj de peste 40 % în mai multe state 

membre și de peste 60 % în anumite 

regiuni din UE; subliniază că rata ocupării 

forței de muncă în UE este cu mult sub 

obiectivul Strategiei Europa 2020; în 

consecință, subliniază că prea mulți tineri 

sunt supuși riscului de excluziune socială și 

că ar trebui întreprinse mai multe acțiuni 

specifice privind includerea tinerilor care 

nu sunt încadrați profesional și nu urmează 

niciun program educațional sau de formare; 

atrage atenția că volumul de resurse umane 

cu un înalt nivel de educație și formare are 

un impact puternic asupra competitivității, 

capacității de inovare și productivității 

Europei; subliniază, în acest sens, 

necesitatea de a investi în educație, 

formare, tineret și cultură; recunoaște, de 

asemenea, importanța Strategiei UE pentru 

tineret 2010-2018; 

20. subliniază că șomajul în rândul tinerilor 

este în continuare la un nivel dramatic de 

ridicat și că reprezintă una dintre cele mai 

presante și serioase probleme cu care se 

confruntă UE la ora actuală; subliniază că, 

în februarie 2016, 4,4 milioane de tineri din 

Uniune cu vârsta sub 25 de ani erau șomeri 

și că această medie corespunde unui 

procentaj de peste 40 % în mai multe state 

membre și de peste 60 % în anumite 

regiuni din UE în care eforturile ar trebui 

intensificate prin intermediul unor 

proiecte consolidate; subliniază că rata 

ocupării forței de muncă în UE este cu 

mult sub obiectivul Strategiei Europa 2020; 

în consecință, subliniază că prea mulți 

tineri sunt supuși riscului de excluziune 

socială și că ar trebui întreprinse mai multe 

acțiuni specifice privind includerea 

tinerilor care nu sunt încadrați profesional 

și nu urmează niciun program educațional 

sau de formare; atrage atenția că volumul 

de resurse umane cu un înalt nivel de 

educație și formare are un impact puternic 

asupra competitivității, capacității de 

inovare și productivității Europei; 

subliniază, în acest sens, necesitatea de a 

investi în educație, formare, tineret și 
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cultură; recunoaște, de asemenea, 

importanța Strategiei UE pentru tineret 

2010-2018; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/34 

Amendamentul  34 

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

López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, 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 20 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  20a. reamintește raportul Curții de 

Conturi Europene în care s-a menționat 

gestionarea defectuoasă în cazul 

echipelor de acțiune pentru tineri, precum 

și redirecționarea a peste 1,3 miliarde 

EUR ca urmare a propunerilor limitate; 

îndeamnă Comisia să ofere asistență 

tehnică pentru o utilizare mai eficientă a 

programelor referitoare la echipele de 

acțiune pentru tineri și să direcționeze 

mai multe fonduri către țările și domeniile 

care sunt afectate cel mai mult de 

inegalități și de șomajul în rândul 

tinerilor; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/35 

Amendamentul  35 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, 

Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, 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 

Punctul 23 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. reamintește recentele atacuri teroriste 

din Franța și Belgia și nivelurile ridicate de 

amenințare din alte state membre, care 

impun acțiuni și resurse coordonate mai 

bine și consolidate la nivelul UE; 

subliniază că Uniunea dispune de Fondul 

de securitate internă, un instrument 

adecvat, precum și de câteva agenții în 

acest domeniu, care se confruntă cu o 

presiune ridicată; consideră că în acest 

domeniu vor fi necesare mai multe acțiuni 

la nivel european și, prin urmare, o 

finanțare sporită, pentru a răspunde în mod 

corespunzător acestei amenințări; 

subliniază că o cooperare sporită în acest 

domeniu necesită o creștere a efectivelor 

de personal din agențiile relevante, ceea 

ce ar putea crește și mai mult presiunea 

asupra bugetului UE; reamintește 

consolidarea limitată a personalului 

Centrului european de combatere a 

terorismului din cadrul Europol, 

finanțată prin redistribuire de la Fondul 

pentru securitate internă; 

23. reamintește recentele atacuri teroriste 

din Franța și Belgia și nivelurile ridicate de 

amenințare din alte state membre, care 

impun acțiuni și resurse coordonate mai 

bine și consolidate la nivelul UE; 

subliniază că Uniunea dispune de Fondul 

de securitate internă, un instrument 

adecvat, precum și de câteva agenții în 

acest domeniu; consideră că în acest 

domeniu vor fi necesare mai multe acțiuni 

la nivel european și, prin urmare, o 

finanțare sporită, pentru a răspunde în mod 

corespunzător acestei amenințări, mai ales 

prin luarea de măsuri în vederea încetării 

oricărei relații economice sau comerciale 

cu toți acei actori economici care fac 

schimburi comerciale cu așa-numitul 

Daesh și sancționând acele companii sau 

state care profită prin vânzarea de 

armament sau prin achiziția de petrol și 
de gaze la prețuri reduse; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/36 

Amendamentul  36 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Kostadinka Kuneva, 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 24 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  24a. subliniază necesitatea de a pune în 

aplicare instrumente de reglementare a 

ofertei, deoarece acesta este singurul 

mijloc eficient de stabilizare a prețurilor și 

a veniturilor agricultorilor; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/37 

Amendamentul  37 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

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

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 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. subliniază că plafoanele limitate pentru 

politica agricolă comună (PAC) până în 

2020 permit marje mult mai scăzute decât 

în CFM anterior, deși sectorul se confruntă 

cu mai multe provocări; subliniază că 

această politică este crucială pentru situația 

veniturilor multor agricultori, în special în 

perioade de criză; atrage atenția că rata 

anuală de absorbție este de aproape 100 %; 

reamintește diversele crize cu care s-au 

confruntat agricultorii europeni de la 

începutul actualului CFM, în special în 

sectorul laptelui, al cărnii de porc și de vită 

și al legumelor și fructelor, precum și 

efectele negative pe care pierderile cauzate 

de embargoul rus asupra produselor 

agricole le are pe termen lung asupra 

agricultorilor europeni; ia act de eliminarea 

cotelor la zahăr în 2017 și remarcă efectul 

său potențial asupra sectorului zahărului, 

acordând o atenție deosebită și nevoilor 

specifice ale regiunilor ultraperiferice; 

subliniază impactul bugetar al măsurilor de 

urgență luate ca răspuns la aceste crize, în 

valoare de 500 de milioane EUR în bugetul 

pe 2016 și 300 de milioane EUR în 2015, 

măsuri finanțate din marjele de la rubrica 

2; subliniază că orice reducere în acest 

25. subliniază că plafoanele limitate pentru 

politica agricolă comună (PAC) până în 

2020 permit marje mult mai scăzute decât 

în CFM anterior, deși sectorul se confruntă 

cu mai multe provocări; subliniază că 

această politică este crucială pentru situația 

veniturilor multor agricultori, în special în 

perioade de criză; atrage atenția că rata 

anuală de absorbție este de aproape 100 %; 

reamintește diversele crize cu care s-au 

confruntat agricultorii europeni de la 

începutul actualului CFM, în special în 

sectorul laptelui, al cărnii de porc și de vită 

și al legumelor și fructelor, precum și 

efectele negative pe care pierderile cauzate 

de embargoul rus asupra produselor 

agricole le are pe termen lung asupra 

agricultorilor europeni; ia act de eliminarea 

cotelor la zahăr în 2017 și remarcă efectul 

său potențial asupra sectorului zahărului, 

acordând o atenție deosebită și nevoilor 

specifice ale regiunilor ultraperiferice; 

subliniază impactul bugetar al măsurilor de 

urgență luate ca răspuns la aceste crize, în 

valoare de 500 de milioane EUR în bugetul 

pe 2016 și 300 de milioane EUR în 2015, 

măsuri finanțate din marjele de la rubrica 

2; subliniază că orice reducere în acest 
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domeniu ar pune în pericol coeziunea 

teritorială a UE, în special în ceea ce 

privește zonele rurale; de asemenea, este 

împotriva oricărei tendințe de 

renaționalizare a politicii agricole, ceea ce 
ar crea o denaturare a pieței și o 

concurență neloială pentru agricultori; 

domeniu ar pune în pericol coeziunea 

teritorială a UE, în special în ceea ce 

privește zonele rurale; insistă că suma 

prevăzută în momentul de față la rubrica 

2 din CFM curent ar trebui să fie 

majorată, având în vedere criza actuală; 

subliniază necesitatea de a garanta 

dreptul fiecărui stat membru de a asigura 

suveranitatea alimentară; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/38 

Amendamentul  38 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, 

Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, 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 

Punctul 25 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  25a. subliniază necesitatea de a inversa 

tendința pe termen lung de scădere a 

veniturilor agricultorilor, din ultimele 

decenii; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/39 

Amendamentul  39 

Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, 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 26 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  26a. crede cu tărie că cetățenii europeni 

se așteaptă ca UE să joace un rol puternic 

și consolidat în protecția mediului și a 

calității vieții lor; invită statele membre și 

Comisia să deschidă drumul către crearea 

unei curți europene a drepturilor în 

domeniul mediului, precum și să lanseze 

un nou fond de tranziție ecologică 

europeană; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/40 

Amendamentul  40 

Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, 

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 27 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. reamintește că politica de coeziune 

reprezintă principala politică de investiții a 

Uniunii și vizează reducerea disparităților 

economice, sociale și teritoriale dintre toate 

regiunile UE și, prin urmare, îmbunătățirea 

calității vieții cetățenilor europeni; 

subliniază rolul său important în punerea în 

aplicare a Strategiei Europa 2020 pentru o 

creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 

incluziunii, în special prin identificarea 

clară a resurselor pentru măsurile privind 

schimbările climatice și pentru obiectivele 

sociale, în special pentru combaterea 

sărăciei tot mai mari, inclusiv a sărăciei 

infantile, a inegalităților și a excluziunii 

sociale și pentru stimularea ocupării forței 

de muncă; invită Comisia să monitorizeze 

realizarea integrală a obiectivelor 

menționate mai sus; consideră, de 

asemenea, că, deși respectă pachetele 

financiare naționale prealocate, fondurile 

structurale pot oferi, de asemenea, o 

contribuție valoroasă la noile provocări, 

cum ar fi consecințele crizei refugiaților; 

27. reamintește că politica de coeziune 

reprezintă principala politică redistributivă 

a Uniunii și vizează reducerea disparităților 

economice, sociale și teritoriale dintre toate 

regiunile UE și, prin urmare, îmbunătățirea 

calității vieții cetățenilor europeni; 

subliniază rolul său important în punerea în 

aplicare a Strategiei Europa 2020 pentru o 

creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 

incluziunii, în special prin identificarea 

clară a resurselor pentru măsurile privind 

schimbările climatice și pentru obiectivele 

sociale, în special pentru combaterea 

sărăciei tot mai mari, inclusiv a sărăciei 

infantile, a inegalităților și a excluziunii 

sociale și pentru stimularea ocupării forței 

de muncă; invită Comisia să monitorizeze 

realizarea integrală a obiectivelor 

menționate mai sus; consideră, de 

asemenea, că, deși respectă pachetele 

financiare naționale prealocate, fondurile 

structurale pot oferi, de asemenea, o 

contribuție valoroasă la noile provocări, 

cum ar fi consecințele crizei refugiaților; 

Or. en 

 

 


