
 

AM\1148031RO.docx  PE616.074v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

8.3.2018 A8-0048/69 

Amendamentul  69 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  3c. reamintește că Uniunea 

Europeană în forma sa actuală a fost 

construită fără popoarele Europei, iar 

următorul CFM trebuie să urmărească 

transformarea acesteia într-o Europă care 

respectă mediul și este justă din punct de 

vedere social; consideră că următorul 

CFM ar trebui considerat parte a unei 

strategii de reafirmare a obiectivului 

central al Uniunii Europene constând în 

coeziunea economică, socială și 

teritorială, precum și ca parte a unei 

reflecții mai largi privind reconstruirea 

Europei în beneficiul tuturor cetățenilor 

săi; 

Or. en 



 

AM\1148031RO.docx  PE616.074v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

8.3.2018 A8-0048/70 

Amendamentul  70 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Dimitrios Papadimoulis, Martina 

Michels, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina 

Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. își exprimă convingerea că 

următorul CFM ar trebui să se întemeieze 

pe politici și priorități bine definite ale 

Uniunii, menite să promoveze pacea, 

democrația, statul de drept, drepturile 

omului și egalitatea de gen, consolidând 

bunăstarea, creșterea economică 

sustenabilă pe termen lung și progresele 

realizate în domeniul cercetării și inovării, 

asigurând oportunități de încadrare în 

muncă de bună calitate care stau la baza 

unor locuri de muncă decente, contribuind 

la combaterea schimbărilor climatice și 

promovând coeziunea economică, socială 

și teritorială, precum și solidaritatea între 

statele membre și cetățeni; consideră că 

aceste componente sunt indispensabile 

pentru buna funcționare a pieței unice și 

a uniunii economice și monetare, precum 

și pentru consolidarea poziției Europei în 

lume; își exprimă convingerea că aceste 

aspecte sunt mai importante ca niciodată 

pentru viitorul Europei; 

4. își exprimă convingerea că 

următorul CFM ar trebui să se întemeieze 

pe politici și priorități bine definite ale 

Uniunii, menite să promoveze pacea, 

democrația, statul de drept, drepturile 

omului și egalitatea de gen, consolidând 

bunăstarea, creșterea economică 

sustenabilă pe termen lung și progresele 

realizate în domeniul cercetării și inovării, 

asigurând oportunități de încadrare în 

muncă de bună calitate cu drepturi 

statutare, care stau la baza unor locuri de 

muncă decente, contribuind la combaterea 

schimbărilor climatice și promovând 

coeziunea economică, socială și teritorială, 

precum și solidaritatea între statele membre 

și cetățeni; consideră că acesta ar trebui să 

conducă la o economie circulară, cu 

emisii scăzute de dioxid de carbon; 

subliniază că nicio țară europeană nu ar 

trebui să fie exclusă de la creșterea 

durabilă, chiar dacă nu este membră a 

UE; își exprimă convingerea că aceste țări 

sunt mai importante ca niciodată pentru 

viitorul Europei; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/71 

Amendamentul  71 

Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, 

Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. consideră că următorul CFM ar 

trebui să îi pună la dispoziție Uniunii 

instrumentele pentru a oferi soluții și 

pentru a fi mai puternică după confruntarea 

cu crizele din ultimii zece ani, printre care 

se numără declinul economic și financiar, 

șomajul în rândul tinerilor, sărăcia 

persistentă și excluziunea socială, 

fenomenul migrației și refugiații, 

schimbările climatice și dezastrele naturale, 

degradarea mediului și declinul 

biodiversității, terorismul și instabilitatea; 

subliniază că aceste provocări la nivel 

mondial și transfrontalier, cu implicații 

interne, evidențiază interdependența 

economiilor și societăților noastre și 

subliniază necesitatea unei acțiuni comune; 

5. consideră că următorul CFM ar 

trebui să îi pună la dispoziție Uniunii 

instrumentele pentru a oferi soluții și 

pentru a fi mai puternică după confruntarea 

cu crizele din ultimii zece ani, printre care 

se numără declinul economic și financiar, 

șomajul în rândul tinerilor, sărăcia 

persistentă și excluziunea socială, 

fenomenul migrației și refugiații, 

schimbările climatice și dezastrele naturale, 

degradarea mediului și declinul 

biodiversității, terorismul și instabilitatea; 

subliniază că aceste provocări la nivel 

mondial și transfrontalier, cu implicații 

interne, evidențiază interdependența 

economiilor și societăților noastre și 

subliniază necesitatea unei acțiuni comune; 

subliniază că este important, de 

asemenea, ca următorul CFM să fie în 

continuare axat pe provocările și 

angajamentele pe termen mai lung; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/72 

Amendamentul  72 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  5a. în special, ar trebui instituit un 

sistem prin care să se demonstreze 

solidaritatea, dotat cu mecanisme 

specifice de ajutor și capacitare a statelor 

membre care suferă din cauza veniturilor 

scăzute și a ratelor reduse de creștere, 

confruntându-se, în același timp, cu 

sărăcie și șomaj pe termen lung, pentru a 

permite accesul imediat și facilitat la 

fondurile UE, în scopul de a reacțional la 

situațiile de urgență; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/73 

Amendamentul  73 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Luke Ming 

Flanagan, Rina Ronja Kari, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, 

João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Viegas, Tania González 

Peñas 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  5b. solicită UE să nu sacrifice politica 

de coeziune; 

Or. en 

 

 


