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8.3.2018 A8-0048/91 

Amendamentul  91 

Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, 

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 22 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  22a. Modelul 5 + 5 ar asigura faptul că 

preocupările politice ale Parlamentului 

sunt luate în considerare în fiecare 

legislatură. Acesta ar putea oferi, de 

asemenea, o mai mare flexibilitate pentru 

a modifica gestionarea programelor, 

ținând seama de ciclurile economice și 

oferind posibilitatea de a decide cu privire 

la un CFM expansionist în perioadele de 

recesiune și un CFM mai moderat în 

perioadele de dezvoltare economică, fără 

să implice o pierdere de stabilitate pentru 

programele pe termen lung, care ar putea 

continua după perioada de 10 ani, în 

cazul în care se consideră adecvat; 

Or. en 



 

AM\1148048RO.docx  PE616.074v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

8.3.2018 A8-0048/92 

Amendamentul  92 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania 

González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, 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 26 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. subliniază că, în cadrul actualului 

CFM, autoritatea bugetară a aprobat o 

mobilizare substanțială a mecanismelor de 

flexibilitate și a instrumentelor speciale 

prevăzute de Regulamentul privind CFM, 

cu scopul de a asigura creditele 

suplimentare necesare pentru a răspunde 

situațiilor de criză grave sau pentru a 

finanța noi priorități politice; 

26. subliniază că, în cadrul actualului 

CFM, autoritatea bugetară a aprobat o 

mobilizare substanțială a mecanismelor de 

flexibilitate și a instrumentelor speciale 

prevăzute de Regulamentul privind CFM, 

cu scopul de a asigura creditele 

suplimentare necesare pentru a răspunde 

situațiilor de criză grave sau pentru a 

finanța noi priorități politice; regretă faptul 

că o serie de realocări au fost efectuate 

prin recurgerea la liniile bugetare ale 

altor programe, în special în cazul politicii 

de coeziune; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/93 

Amendamentul  93 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, 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 27 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. consideră, prin urmare, că 

dispozițiile de flexibilitate ale actualului 

CFM au funcționat bine și au oferit soluții 

în legătură cu acordarea de fonduri 

importante, necesare în special pentru a 

face față provocărilor reprezentate de 

migrație și de refugiați și pentru a 

soluționa problema deficitului de 

investiții; reamintește că Parlamentul 

European a fost inițiatorul unora dintre 

aceste dispoziții, pe care le-a apărat cu 

fermitate în cursul ultimelor negocieri 

privind CFM; 

27. consideră, prin urmare, că 

dispozițiile de flexibilitate ale actualului 

CFM nu au oferit soluții în legătură cu 

importanta finanțare necesară pentru 

binele comun la nivel european; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/94 

Amendamentul  94 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López 

Bermejo, 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 42 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

42. consideră că utilizarea FEG, care 

oferă solidaritate și sprijin din partea UE 

pentru lucrătorii care își pierd locurile de 

muncă ca urmare a schimbărilor structurale 

majore intervenite în practicile comerciale 

internaționale, generate de globalizare sau 

de criza economică și financiară mondială, 

nu și-a dezvoltat întregul potențial și ar 

putea fi îmbunătățită în continuare, prin 

integrarea acestui instrument într-o 

strategie pe termen lung, pentru a avea 

efecte asupra lucrătorilor disponibilizați și 

a-i reintegra efectiv pe piața forței de 

muncă, în toate statele membre; consideră 

că viitoarea revizuire a FEG ar trebui să 

reprezinte o ocazie de a examina domeniul 

de aplicare al acestuia și de a îmbunătăți 

coordonarea sa cu alte instrumente; 

consideră că noul CFM ar trebui să 

cuprindă o versiune revizuită a FEG, căreia 

să îi fie alocat un cuantum anual cel puțin 

identic cu cel ce îi este alocat în prezent; 

42. consideră că utilizarea FEG, care 

oferă solidaritate și sprijin din partea UE 

pentru lucrătorii care își pierd locurile de 

muncă ca urmare a schimbărilor structurale 

majore intervenite în practicile comerciale 

internaționale, generate de globalizare sau 

de criza economică și financiară mondială, 

nu și-a dezvoltat întregul potențial și ar 

putea fi îmbunătățită în continuare, prin 

integrarea acestui instrument într-o 

strategie pe termen lung, pentru a avea 

efecte asupra lucrătorilor disponibilizați și 

a-i reintegra efectiv pe piața forței de 

muncă, în toate statele membre, prin 

oferirea unor locuri de muncă sigure și 

sustenabile; consideră că viitoarea 

revizuire a FEG ar trebui să reprezinte o 

ocazie de a examina domeniul de aplicare 

al acestuia și de a îmbunătăți coordonarea 

sa cu alte instrumente; consideră că noul 

CFM ar trebui să cuprindă o versiune 

revizuită a FEG, căreia să îi fie alocat un 

cuantum anual cel puțin identic cu cel ce îi 

este alocat în prezent; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/95 

Amendamentul  95 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo 

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 50 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

50. recunoaște că obținerea de valoare 

adăugată europeană reală ar trebui să fie 

unul dintre principiile fundamentale ale 

instituțiilor UE atunci când decid cu 

privire la tipul de cheltuieli în viitorul 

CFM; cu toate acestea, subliniază că 

există diferențe de interpretare a 

conceptului și solicită o definiție unică, 

clară și ușor de înțeles a criteriilor 

pertinente, care ar trebui să țină seama de 

particularitățile teritoriale și să cuprindă, 

dacă este posibil, indicatori de 

performanță măsurabili; atrage atenția 

asupra eventualelor tentative de a utiliza o 

astfel de definiție pentru a pune sub semnul 

întrebării pertinența politicilor și a 

programelor UE pe considerente 

economice exclusiv cantitative sau pe 

termen scurt; 

50. subliniază că există diferențe de 

interpretare a conceptului de valoare 

adăugată europeană; atrage atenția asupra 

eventualelor tentative de a utiliza o astfel 

de definiție pentru a pune sub semnul 

întrebării pertinența politicilor și a 

programelor UE pe considerente 

economice exclusiv cantitative sau pe 

termen scurt; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/96 

Amendamentul  96 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Paloma López Bermejo 

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 52 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

52. consideră că cheltuielile pot fi mai 

bine gestionate, cu alte cuvinte fiecare 

euro din bugetul UE poate fi utilizat în 

mod eficient și nediscriminatoriu, nu 

numai prin alocarea resurselor în 

favoarea acțiunilor UE cu cea mai mare 

valoare adăugată europeană și care 

asigură cea mai mare creștere a 

performanței politicilor și programelor 

UE, pe baza unei evaluări aprofundate a 

cheltuielilor actuale, ci și prin realizarea 

mai multor sinergii între bugetul UE și 

bugetele naționale și prin îmbunătățirea 

concretă a arhitecturii cheltuielilor; sprijină 

recomandările din Raportul anual 2016 al 

Curții de Conturi Europene în ceea ce 

privește un cadru eficient de indicatori de 

măsurare, o raportare optimizată și mai 

echilibrată privind performanța, precum și 

un acces mai facil la rezultatele evaluării; 

52. consideră că cheltuielile pot fi mai 

bine gestionate, cu alte cuvinte utilizarea 

eficientă și nediscriminatorie a fiecărui 

euro din bugetul UE ar trebui să se bazeze 

pe o evaluare aprofundată a cheltuielilor 

actuale și, de asemenea, ar trebui să fie 

facilitată prin realizarea mai multor 

sinergii între bugetul UE și bugetele 

naționale și prin îmbunătățirea concretă a 

arhitecturii cheltuielilor; sprijină 

recomandările din Raportul anual 2016 al 

Curții de Conturi Europene în ceea ce 

privește un cadru eficient de indicatori de 

măsurare, o raportare optimizată și mai 

echilibrată privind performanța, precum și 

un acces mai facil la rezultatele evaluării; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/97 

Amendamentul  97 

Rina Ronja Kari, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, 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 53 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  53a. reamintește că fondurile 

structurale ale UE nu pot fi utilizate 

pentru a sprijini în mod direct sau indirect 

relocalizarea serviciilor sau a activităților 

de producție în alte state membre; 

Or. en 

 

 


