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2.7.2018 A8-0247/34 

Amendamentul  34 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios 

Kouloglou, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog 

2018/2024(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. reamintește că, în rezoluția sa din 

15 martie 2018, Parlamentul a identificat 

următoarele priorități pentru bungetul UE 

2019: creșterea, inovarea, competitivitatea, 

cetățenia, securitatea, lupta împotriva 

schimbărilor climatice, tranziția către o 

energie din surse regenerabile și migrația, 

solicitând, de asemenea, să se acorde o 

atenție deosebită tinerilor; 

1. solicită un buget al UE pe 2019 

care să poată promova în mod eficient 

dezvoltarea socială, creșterea durabilă, 

coeziunea economică, socială și 

teritorială, inovarea, investițiile publice, 

respectarea mediului și protecția 

biodiversității, pacea și solidaritatea pe 

plan intern și extern, în special față de 

migranți; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/35 

Amendamentul  35 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora 

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Javier Couso 

Permuy 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog 

2018/2024(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1a. subliniază, cu toate acestea, faptul 

că criza care afectează UE a fost generată 

de cadrul stabilit de Tratatul de la 

Lisabona și de tratatele anterioare și că 

această situație nu poate fi depășită în 

cadrul actual; reamintește necesitatea de 

a prevedea revocarea tratatelor care 

reglementează integrarea, în vederea 

abrogării Tratatului de la Lisabona și, în 

special, a Tratatului privind stabilitatea, 

coordonarea și guvernanța în cadrul 

uniunii economice și monetare, precum și 

a pachetului de șase propuneri legislative 

și a pachetului de două propuneri 

legislative; prin urmare, solicită 

convocarea unei conferințe 

interguvernamentale de către Consiliul 

European, pentru a dezbate 

reversibilitatea și abrogarea tratatelor; 

subliniază că este stringent necesar ca 

statele membre să fie din nou în măsură 

să adopte politici economice care răspund 

în mod optim nevoilor lor; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/36 

Amendamentul  36 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora 

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, 

Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog 

2018/2024(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 6a. subliniază că FEIS nu 

promovează o veritabilă politică de 

investiții și nici un angajament real 

pentru soluționarea problemei șomajului 

și a creșterii economice insuficiente; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/37 

Amendamentul  37 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora 

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog 

2018/2024(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 9a. subliniază că pilonul european al 

drepturilor sociale urmărește să devieze 

atenția de la politicile neoliberale ale UE 

care au reprezentat unul dintre factorii ce 

au condus la criza economică majoră și 

au contribuit la propagarea condițiilor de 

muncă precare și a inegalităților dintre 

femei și bărbați; subliniază că pilonul 

european al drepturilor sociale urmărește 

să impună un standard al drepturilor 

sociale armonizat la un nivel inferior în 

cadrul UE, fragilizând protecția 

drepturilor lucrătorilor și a drepturilor 

sociale, cu scopul de a intensifica 

exploatarea și creșterea gradului de 

sărăcie a cetățenilor, în condițiile în care 

prin acest instrument se încearcă 

legitimarea anumitor instrumente 

anti-sociale și nedemocratice, cum ar fi 

cadrul de guvernanță economică a UE; 

afirmă că politicile sociale progresiste nu 

pot fi instituite decât prin intermediul 

unei Europe diferite, care se va detașa de 

politicile de austeritate și de logica impusă 

de obiectivele legate de competitivitate, 

liberalizare și dereglementare a pieței 

muncii, având drept efect subminarea 

drepturilor lucrătorilor și a drepturilor 

sociale în statele membre și determinând, 

prin presiunea creată, scăderea salariilor; 
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2.7.2018 A8-0247/38 

Amendamentul  38 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora 

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios 

Kouloglou, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog 

2018/2024(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21a. condamnă cu fermitate finanțarea, 

prin intermediul programului Orizont 

2020, a companiilor israeliene care 

participă activ la încălcarea de către 

israelieni a dreptului internațional și a 

drepturilor omului în teritoriile 

palestiniene; consideră că nicio 

întreprindere care desfășoară activități de 

cercetare pentru armată nu ar trebui să 

primească finanțare de la bugetul UE; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/39 

Amendamentul  39 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Takis 

Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog 

2018/2024(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 30a. solicită să se majoreze fondurile 

alocate programelor de promovare a 

locurilor de muncă cu drepturi și să se 

asigure integrarea socială a tinerilor, 

garantându-se că fondurile UE nu 

contribuie la crearea de stagii 

neremunerate, la condiții de muncă 

precare sau la înlocuirea locurilor de 

muncă permanente cu munca temporară 

sau cu stagiile neremunerate; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/40 

Amendamentul  40 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora 

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog 

2018/2024(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 32a. subliniază faptul că, într-o serie de 

state membre ale UE, nivelul datoriei 

rămâne printre cele mai ridicate din 

lume; solicită, prin urmare, ca statele 

membre și Comisia să inițieze și să 

sprijine un proces de renegociere a 

datoriei publice (în ceea ce privește 

sumele implicate, scadențele și ratele 

dobânzilor) și de anulare a componentei 

sale speculative și ilegitime în țările cele 

mai îndatorate, pentru a face serviciul 

datoriei compatibil cu dezvoltarea 

economică și socială; constată că este 

imposibil ca statele membre să se 

redreseze în plan economic fără 

reducerea datoriilor; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/41 

Amendamentul  41 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora 

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, 

Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog 

2018/2024(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 32b. denunță faptul că, în ciuda 

încheierii programelor de ajustare 

economică, statele membre care au fost 

supuse acestor programe se confruntă cu 

probleme serioase pe plan economic și 

social și sunt în continuare afectate de 

consecințele și politicile impuse de troică; 

solicită să fie elaborat un plan de urgență 

prin care să fie sprijinite economiile 

țărilor în care a intervenit troica și ca 

acest plan să prevadă resurse financiare 

și excepțiile necesare de la funcționarea 

pieței unice și de la politicile comune; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/42 

Amendamentul  42 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora 

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Javier Couso 

Permuy 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog 

2018/2024(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 32c. solicită să se conceapă programe 

de sprijin specifice pentru statele care 

consideră că apartenența la zona euro a 

devenit nesustenabilă și imposibil de 

suportat, care să prevadă compensații 

adecvate pentru pierderile cauzate, în 

cadrul unei ieșiri negociate din zona euro 

a statelor membre care doresc să o 

părăsească; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/43 

Amendamentul  43 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora 

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog 

2018/2024(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 d (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 32d. consideră că legislația care 

reglementează uniunea bancară servește 

doar intereselor sectorului marelui capital 

financiar din UE și încalcă principii 

democratice elementare; solicită 

abrogarea legislației care reglementează 

uniunea bancară și reamintește 

necesitatea de a asigura controlul public 

democratic asupra sistemului bancar; 

Or. en 

 

 


