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8.3.2018 A8-0048/118 

Amendamentul  118 

Martina Michels, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, 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 89 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  89b. consideră că este indispensabil ca 

politica de coeziune să continue să 

acopere toate regiunile UE și să rămână 

principalul instrument de dezvoltare, 

investiții și garantare a solidarității al UE, 

având la bază o strategie și perspective pe 

termen lung și cu un buget pe măsura 

provocărilor existente; solicită, prin 

urmare, ca actualul plafon de 1 % aferent 

cheltuielilor UE să fie mărit până la cel 

puțin 1,3 % din VNB-ul UE, pentru a 

putea sprijini în continuare domeniile de 

politică existente, evitând, în același timp, 

finanțarea noilor priorități politice în 

detrimentul acestora și menținând, 

totodată, cota de finanțare a politicii de 

coeziune la nivelul actual, și anume mai 

mult de o treime din CFM; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/119 

Amendamentul  119 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří 

Maštálka, 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 89 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  89c. subliniază că, în condițiile în care 

resursele politicii de coeziune sunt 

direcționate în primul rând către regiunile 

mai puțin dezvoltate, zonele cele mai 

sărace, atât rurale, cât și urbane, 

localizate în regiunile bogate ar trebui să 

reprezinte, de asemenea, domenii de 

investiții prioritare pentru politica de 

coeziune; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/120 

Amendamentul  120 

Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, João Ferreira, Luke Ming 

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

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, 

Miguel Viegas 

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 90 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

90. consideră că menținerea finanțării 

politicii de coeziune după 2020 pentru UE-

27 cel puțin la nivelul bugetului pentru 

perioada 2014-2020 la prețuri constante 

este de importanță primordială; subliniază 

că PIB-ul ar trebui să rămână unul dintre 

parametrii pentru alocarea fondurilor în 

cadrul politicii de coeziune, dar consideră 

că acesta ar trebui completat de un set 

suplimentar de indicatori sociali, de mediu 

și demografici pentru a ține mai bine seama 

de noile tipuri de inegalități dintre regiunile 

UE și din interiorul acestora în toate statele 

membre; sprijină, în plus, menținerea, în 

cadrul noii perioade de programare, a 

elementelor care au făcut politica de 

coeziune mai modernă și mai orientată 

către performanță în actualul CFM, și 

anume concentrarea tematică, 

condiționalitățile ex ante, cadrul de 

performanță și legătura cu guvernanța 

economică; 

90. consideră că menținerea finanțării 

politicii de coeziune după 2020 pentru UE-

27 cel puțin la nivelul bugetului pentru 

perioada 2014-2020 la prețuri constante 

este de importanță primordială; este extrem 

de preocupat de recentele declarații ale 

Comisiei privind reducerile bugetare 

masive care ar putea fi aplicate bugetului 

politicii de coeziune în următorul CFM și 

care ar conduce la excluderea anumitor 

regiuni sau chiar a majorității regiunilor 

din cadrul politicii de coeziune; consideră 

că nivelul bugetului ar trebui să fie 

proporțional cu provocările cu care se 

confruntă regiunile și solicită ca politica 

de coeziune să nu fie transformată într-o 

variabilă de ajustare; reamintește că 

includerea tuturor regiunilor UE în 

cadrul politicii de coeziune este un 

element nenegociabil pentru Parlamentul 

European; subliniază că PIB-ul ar trebui 

să rămână unul dintre parametrii pentru 

alocarea fondurilor în cadrul politicii de 

coeziune, dar consideră că acesta ar trebui 

completat de un set suplimentar de 

indicatori sociali, de mediu și demografici 

pentru a ține mai bine seama de noile tipuri 

de inegalități dintre regiunile UE și din 
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interiorul acestora în toate statele membre; 

este convins că o provocare majoră pentru 

viitoarea politică de coeziune este 

reprezentată de asigurarea unui sprijin 

suficient pentru regiunile cu venituri 

medii, astfel încât acestea să își mențină 

parcursul pozitiv în materie de dezvoltare 

și că politica de coeziune trebuie să 

reducă disparitățile existente între regiuni 

și în interiorul acestora și, în același timp, 

să prevină apariția unor întârzieri în 

dezvoltare în cazul regiunilor vulnerabile, 

prin extinderea domeniului de aplicare și 

a ponderii finanțării disponibile pentru 

categoria regiunilor de tranziție; sprijină, 

în plus, menținerea, în cadrul noii perioade 

de programare, a elementelor care au făcut 

politica de coeziune mai modernă și mai 

orientată către performanță în actualul 

CFM, și anume concentrarea tematică și 

cadrul de performanță; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/121 

Amendamentul  121 

Martina Michels, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, 

Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, 

Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Liadh Ní Riada, 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 90 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  90a. își reafirmă poziția conform căreia 

politica de coeziune nu trebuie să facă 

obiectul niciunei condiționalități la nivel 

european care nu poate fi influențată de 

autoritățile locale și regionale și de alți 

beneficiari; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/122 

Amendamentul  122 

Younous Omarjee, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Liadh 

Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Martina Michels 

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 90 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  90b. consideră că, în următorul CFM, 

ar trebui prevăzute suficiente mijloace 

pentru realizarea coeziunii economice, 

sociale și teritoriale în regiunile 

ultraperiferice ale Uniunii Europene 

(RUP), precum și măsuri specifice în 

aceste regiuni, astfel cum sunt prevăzute 

la articolul 349 din TFUE, în 

conformitate cu obiectivele și principiile 

stabilite în Comunicarea Comisiei 

Europene intitulată „Un parteneriat 

strategic consolidat și reînnoit cu 

regiunile ultraperiferice ale UE”; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/123 

Amendamentul  123 

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Paloma López Bermejo, Martina Michels, 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 91 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

91. se angajează ferm față de obligațiile 

care decurg din articolul 9 din TFUE 

privind realizarea unei Europe sociale și 

punerea în aplicare a Pilonului european al 

drepturilor sociale pe baza creșterii 

sustenabile a unei economii sociale de 

piață cu un nivel ridicat de 

competitivitate, care vizează ocuparea 

integrală a forței de muncă și progresul 

social, precum și promovarea egalității 

între femei și bărbați, solidaritatea între 

generații și protecția drepturilor copilului, 

așa cum sunt consacrate în tratat; 

subliniază că o asemenea punere în 

aplicare necesită o finanțare adecvată a 

politicilor sociale și subliniază nevoia 

implicită de a consolida instrumentele 

existente care contribuie la atingerea 

acestor obiective, mai ales FSE, Inițiativa 

privind ocuparea forței de muncă în rândul 

tinerilor, Fondul de ajutor european 

destinat celor mai defavorizate persoane, 

FEG și EaSI; insistă ca acestea să fie 

menținute în următorul CFM și să fie puse 

în aplicare în continuare, în principal prin 

intermediul granturilor; 

91. se angajează ferm față de obiectivul 

reorientării proiectului de construcție 

europeană pentru realizarea unei Europe 

sociale și punerea în aplicare a Pilonului 

european al drepturilor sociale, pentru a 

asigura ocuparea integrală a forței de 

muncă și progresul social, precum și 

promovarea egalității între femei și bărbați, 

solidaritatea între generații și protecția 

drepturilor copilului, așa cum sunt 

consacrate în TFUE; subliniază că o 

asemenea punere în aplicare necesită o 

finanțare adecvată a politicilor sociale și 

subliniază nevoia implicită de a consolida 

instrumentele existente care contribuie la 

atingerea acestor obiective, mai ales FSE, 

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă 

în rândul tinerilor, Fondul de ajutor 

european destinat celor mai defavorizate 

persoane, FEG și EaSI; insistă ca acestea 

să fie nu doar menținute în următorul 

CFM, ci și consolidate din punct de vedere 

financiar pentru a se ridica la înălțimea 

obiectivelor lor și să fie puse în aplicare în 

continuare, în principal prin intermediul 

granturilor; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/124 

Amendamentul  124 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, 

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 93 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

93. subliniază faptul că, în special, FSE 

ar trebui să își extindă sprijinul pentru 

dezvoltarea dialogului social, și anume prin 

îmbunătățirea consolidării capacităților 

partenerilor sociali, inclusiv la nivel 

sectorial și intersectorial european, și că 

acest angajament ar trebui să devină 

obligatoriu pentru statele membre în toate 

regiunile UE; 

93. subliniază faptul că, în special, FSE 

ar trebui să își extindă sprijinul pentru 

dezvoltarea dialogului social, și anume prin 

îmbunătățirea consolidării capacităților 

partenerilor sociali, inclusiv la nivel 

sectorial și intersectorial european, și că 

acest angajament ar trebui să devină 

obligatoriu pentru statele membre în toate 

regiunile UE; insistă asupra faptului că 

FSE ar trebui să sprijine tranziția către o 

economie circulară, furnizând și 

consolidând sprijinul necesar pentru 

formarea profesională a lucrătorilor; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/125 

Amendamentul  125 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 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 99 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  99a. reamintește că, pe lângă faptul că 

reduc gradul de ocupare a forței de 

muncă, acordurile de liber schimb 

compromit, foarte adesea, coeziunea 

economică și socială și duc la creșterea 

nivelului de disconfort în rândul 

lucrătorilor și a nemulțumirii în rândul 

cetățenilor în general; consideră că o 

strategie coerentă axată pe un 

protecționism solidar ar reduce riscul 

externalizării activităților desfășurate de 

către întreprinderi și ar facilita 

relocalizarea producției industriale în 

interiorul UE; insistă, de asemenea, 

asupra importanței unei politici 

industriale autentice la nivelul Uniunii, 

care să favorizeze creșterea sustenabilă și 

incluzivă; 

Or. en 



 

AM\1148071RO.docx  PE616.074v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

8.3.2018 A8-0048/126 

Amendamentul  126 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, 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 99 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  99b. consideră că, având în vedere 

situația umanitară de urgență legată de 

criza generată de primirea migranților, 

agențiile Uniunii mandatate să exercite o 

funcție represivă ar trebui să fie 

completate cu o agenție a UE al cărei 

mandat să fie axat pe protecția 

persoanelor, pe sprijinul umanitar, 

precum și pe operațiunile de salvare, 

garantând respectarea drepturilor 

fundamentale ale tuturor persoanelor, 

atât cetățeni ai Uniunii, cât și cetățeni ai 

țărilor terțe; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/127 

Amendamentul  127 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, 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 101 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

101. afirmă că o politică agricolă 

comună modernizată este esențială pentru 

securitatea și autonomia alimentară, 

prezervarea populațiilor rurale și ocuparea 

forței de muncă, dezvoltarea durabilă, 

durabilitatea mediului, agriculturii și 

silviculturii și furnizarea de produse 

alimentare sănătoase, de bună calitate și la 

un preț accesibil pentru cetățenii europeni; 

evidențiază că necesitățile alimentare și 

sanitare au crescut, precum și necesitatea 

de a sprijini tranziția fermierilor spre 

practici agricole mai ecologice și de a 

combate schimbările climatice; subliniază 

nevoia de a sprijini securitatea veniturilor 

fermierilor și de a consolida legătura dintre 

PAC și furnizarea de bunuri publice; 

subliniază că PAC reprezintă una dintre 

cele mai integrate politici și că este 

finanțată în principal la nivelul UE și, prin 

urmare, înlocuiește finanțarea națională; 

101. afirmă că o politică agricolă 

comună modernizată este esențială pentru 

securitatea și autonomia alimentară, 

prezervarea populațiilor rurale și ocuparea 

forței de muncă, dezvoltarea durabilă, 

durabilitatea mediului, agriculturii și 

silviculturii și furnizarea de produse 

alimentare sănătoase, de bună calitate și la 

un preț accesibil pentru cetățenii europeni; 

evidențiază că necesitățile alimentare și 

sanitare au crescut, precum și necesitatea 

de a sprijini tranziția fermierilor spre 

practici agricole mai ecologice și de a 

combate schimbările climatice; subliniază 

nevoia de a sprijini securitatea veniturilor 

fermierilor și de a consolida legătura dintre 

PAC și furnizarea de bunuri publice; 

subliniază că PAC reprezintă una dintre 

cele mai integrate politici și că este 

finanțată în principal la nivelul UE și, prin 

urmare, înlocuiește finanțarea națională; 

respinge orice încercare de a 

renaționaliza costurile aferente PAC și 

subliniază că este nevoie de mecanisme 

prin care să se asigure reglementarea 

publică a producției și a piețelor, cu 

scopul de a asigura prețuri echitabile 

pentru producători și un venit stabil și 

echitabil pentru agricultori; 
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Or. en 

 

 


