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8.11.2018 A8-0358/23 

Amendamentul  23 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Raportul interimar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în 

vederea încheierii unui acord 

(2018/0166R(APP)) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 9 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  – având în vedere angajamentul 

colectiv al UE privind îndeplinirea 

obiectivului de a aloca 0,7 % din venitul 

național brut (VNB) asistenței oficiale 

pentru dezvoltare (AOD) în intervalul de 

timp care corespunde agendei pentru 

perioada post-2015, 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/24 

Amendamentul  24 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Raportul interimar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în 

vederea încheierii unui acord 

(2018/0166R(APP)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ga (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ga. întrucât integrarea perspectivei de 

gen „în toate activitățile sale”, inclusiv în 

întocmirea bugetului, este o obligație 

legală a Uniunii ce derivă direct din 

articolul 8 din TFUE;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/25 

Amendamentul  25 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Raportul interimar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în 

vederea încheierii unui acord 

(2018/0166R(APP)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. își declară, în plus, opoziția față de 

orice reducere a nivelului aferent politicilor 

de lungă durată ale UE consacrate în 

tratate, cum ar fi politica de coeziune, 

politica agricolă comună și politica comună 

în domeniul pescuitului; se opune 

îndeosebi oricăror reduceri radicale care 

vor avea un impact negativ asupra naturii și 

obiectivelor acestor politici, cum ar fi 

reducerile propuse pentru Fondul de 

coeziune sau pentru Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală; se opune, 

în acest context, propunerii de a reduce 

finanțarea acordată Fondului social 

european Plus (FSE+), în pofida 

domeniului său de aplicare extins și a 

integrării a patru programe sociale 

existente, îndeosebi a Inițiativei privind 

ocuparea forței de muncă în rândul 

tinerilor;   

4. își declară, în plus, opoziția față de 

orice reducere a nivelului aferent politicilor 

de lungă durată ale UE consacrate în 

tratate, cum ar fi politica de coeziune, 

politica agricolă comună și politica comună 

în domeniul pescuitului, subliniind în 

același timp nevoia urgentă de a reforma 

aceste politici, pentru a îmbunătăți 

contribuția lor la realizarea obiectivelor 

sociale și în materie de sustenabilitate ale 

Uniunii; se opune îndeosebi oricăror 

reduceri radicale care vor avea un impact 

negativ asupra naturii și obiectivelor 

acestor politici, cum ar fi reducerile 

propuse pentru Fondul de coeziune sau 

pentru Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală; se opune, în acest 

context, propunerii de a reduce finanțarea 

acordată Fondului social european Plus 

(FSE+), în pofida domeniului său de 

aplicare extins și a integrării a patru 

programe sociale existente, îndeosebi a 

Inițiativei privind ocuparea forței de muncă 

în rândul tinerilor; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/26 

Amendamentul  26 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Raportul interimar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în 

vederea încheierii unui acord 

(2018/0166R(APP)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. subliniază, de asemenea, importanța 

principiilor orizontale care ar trebui să stea 

la baza CFM și a tuturor politicilor conexe 

ale UE; reafirmă, în acest context, poziția 

sa potrivit căreia UE trebuie să își 

îndeplinească angajamentul de a fi lider în 

ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor 

de dezvoltare durabilă ale ONU și regretă 

lipsa unui angajament clar și vizibil în 

acest sens în propunerile referitoare la 

CFM; solicită, prin urmare, să se depună 

eforturi pentru integrarea ODD în toate 

politicile și inițiativele UE din următorul 

CFM; evidențiază, de asemenea, faptul că 

toate programele din cadrul următorului 

CFM ar trebui să fie conforme cu Carta 

drepturilor fundamentale; subliniază 

importanța realizării Pilonului european al 

drepturilor sociale, a eliminării 

discriminării, inclusiv împotriva 

persoanelor LGBTI, și a creării unui 

portofoliu pentru minorități, inclusiv pentru 

romi, toate elemente esențiale pentru 

îndeplinirea angajamentelor UE pentru o 

Europă incluzivă; reliefează că, pentru a-și 

îndeplini obligațiile asumate în cadrul 

Acordului de la Paris, contribuția UE la 

pragul aferent obiectivelor climatice ar 

trebui să ajungă la cel puțin 25 % din 

cheltuieli în perioada 2021-2027 a CFM și 

5. subliniază, de asemenea, importanța 

principiilor orizontale care ar trebui să stea 

la baza CFM și a tuturor politicilor conexe 

ale UE; reafirmă, în acest context, poziția 

sa potrivit căreia UE trebuie să își 

îndeplinească angajamentul de a fi lider în 

ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor 

de dezvoltare durabilă ale ONU și regretă 

lipsa unui angajament clar și vizibil în 

acest sens în propunerile referitoare la 

CFM; solicită, prin urmare, să se depună 

eforturi pentru integrarea ODD în toate 

politicile și inițiativele UE din următorul 

CFM; evidențiază, de asemenea, faptul că 

toate programele din cadrul următorului 

CFM ar trebui să fie conforme cu Carta 

drepturilor fundamentale; subliniază 

importanța realizării Pilonului european al 

drepturilor sociale, a eliminării 

discriminării, inclusiv împotriva 

persoanelor LGBTI, și a creării unui 

portofoliu pentru minorități, inclusiv pentru 

romi, toate elemente esențiale pentru 

îndeplinirea angajamentelor UE pentru o 

Europă incluzivă; reliefează că, pentru a-și 

îndeplini obligațiile asumate în cadrul 

Acordului de la Paris, contribuția UE la 

pragul aferent obiectivelor climatice ar 

trebui să ajungă la cel puțin 30 % din 

cheltuieli în perioada 2021-2027 a CFM și 
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la 30 % cât mai curând posibil, cel târziu 

până în 2027;  

la 40 % cât mai curând posibil, cel târziu 

până în 2027 și insistă asupra faptului că 

CFM 2021-2027 ar trebui să excludă 

orice sprijin direct sau indirect pentru 

combustibilii fosili și pentru tehnologia 

sau infrastructura pe bază de combustibili 

fosili, în UE sau în străinătate; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/27 

Amendamentul  27 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Raportul interimar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în 

vederea încheierii unui acord 

(2018/0166R(APP)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  5a. subliniază, în plus, că UE trebuie 

să fie consecventă cu angajamentele sale 

internaționale și ar trebui să înceteze să 

subvenționeze cheltuieli care sunt 

dăunătoare pentru climă; invită Comisia 

ca, în următorul CFM, să elimine din 

bugetul UE toate cheltuielile directe 

legate de energia nucleară, combustibilii 

fosili, asfalt și apărare;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/28 

Amendamentul  28 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Raportul interimar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în 

vederea încheierii unui acord 

(2018/0166R(APP)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  5b. atrage atenția asupra 

angajamentelor internaționale 

neîndeplinite ale UE privind majorarea 

AOD la 0,7 % din venitul național brut 

(VNB) până în 2030, urmând ca 20 % din 

AOD să se direcționeze către dezvoltarea 

umană și incluziunea socială, precum și 

privind alocarea a 0,2 % din VNB pentru 

țările cel mai puțin dezvoltate până în 

2030 și furnizarea unei finanțări noi și 

suplimentare pentru acțiunile din 

domeniul climei în țările în curs de 

dezvoltare; afirmă că aceste angajamente 

trebuie să fie luate în considerare în mod 

corespunzător în CFM 2021-2027;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/29 

Amendamentul  29 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Raportul interimar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în 

vederea încheierii unui acord 

(2018/0166R(APP)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. se așteaptă, prin urmare, ca CFM să 

ocupe un loc prioritar în agenda politică a 

Consiliului și regretă faptul că, până în 

prezent, nu au fost observate progrese 

semnificative; este de părere că reuniunile 

regulate între președințiile Consiliului care 

se succed și echipa de negociere a 

Parlamentului ar trebui să se intensifice și 

să deschidă calea către negocierile oficiale; 

se așteaptă să se ajungă la un acord bun 

înainte de alegerile din 2019 pentru 

Parlamentul European, în scopul de a se 

evita regrese majore la lansarea noilor 

programe din cauza adoptării cu întârziere 

a cadrului financiar, astfel cum s-a 

întâmplat în trecut; subliniază că acest 

calendar va permite Parlamentului 

European proaspăt ales să ajusteze CFM 

2021-2027 în timpul revizuirii obligatorii 

la jumătatea perioadei;  

10. se așteaptă, prin urmare, ca CFM să 

ocupe un loc prioritar în agenda politică a 

Consiliului și regretă faptul că, până în 

prezent, nu au fost observate progrese 

semnificative; este de părere că reuniunile 

regulate între președințiile Consiliului care 

se succed și echipa de negociere a 

Parlamentului ar trebui să se intensifice și 

să deschidă calea către negocierile oficiale; 

își exprimă disponibilitatea de a demara 

cât mai curând posibil negocieri 

cuprinzătoare cu Consiliul în scopul de a 

se evita regrese majore la lansarea noilor 

programe; consideră totuși că, în spiritul 

principiilor democratice, este preferabil ca 

Regulamentul privind CFM să fie adoptat 

după alegerile europene; este convins, de 

asemenea, că noile programe ale UE 

pentru perioada 2021-2027 ar trebui să fie 

adoptate în mod oficial de către 

parlamentul proaspăt ales; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/30 

Amendamentul  30 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Raportul interimar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în 

vederea încheierii unui acord 

(2018/0166R(APP)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. intenționează să asigure un nivel 

suficient de finanțare pe baza propunerii 

Comisiei privind „Migrația și gestionarea 

frontierelor” (rubrica 4) și „Securitatea și 

apărarea”, inclusiv răspunsul în caz de 

criză (rubrica 5); își reafirmă poziția, pe 

care o susține de mult timp, potrivit căreia 

prioritățile politice suplimentare ar trebui 

combinate cu mijloace financiare 

suplimentare, pentru a nu submina 

politicile și programele existente și 

finanțarea acestora în cadrul noului CFM;  

18. intenționează să asigure un nivel 

suficient de finanțare pe baza propunerii 

Comisiei pentru „Migrație și gestionarea 

frontierelor” (rubrica 4); își reafirmă 

poziția, pe care o susține de mult timp, 

potrivit căreia prioritățile politice 

suplimentare ar trebui combinate cu 

mijloace financiare suplimentare, pentru a 

nu submina politicile și programele 

existente și finanțarea acestora în cadrul 

noului CFM; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/31 

Amendamentul  31 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Raportul interimar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în 

vederea încheierii unui acord 

(2018/0166R(APP)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  18a. sprijină ferm o serie de măsuri, 

cum este punerea în comun și partajarea, 

precum și mecanismele de reglementare 

de natură să faciliteze soluționarea 

numeroaselor probleme structurale din 

sectorul apărării, care îngreunează 

cooperarea dintre statele membre și 

împiedică consolidarea capabilităților 

militare pentru operațiunile din cadrul 

politicii de securitate și apărare comună 

(PSAC); consideră că, în loc să utilizeze 

fonduri din bugetul UE pentru apărare, 

Comisia ar trebui să se concentreze pe 

măsuri de sprijinire a statelor membre 

astfel încât să se majoreze semnificativ 

eficiența sectorului, care consumă deja 

aproximativ 200 de miliarde EUR;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/32 

Amendamentul  32 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Raportul interimar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în 

vederea încheierii unui acord 

(2018/0166R(APP)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  18b. regretă profund reducerea 

semnificativă a fondurilor alocate pentru 

prevenirea conflictelor civile și 

consolidarea păcii în următorul CFM 

comparativ cu cele alocate în perioada 

financiară actuală; îndeamnă Consiliul și 

Comisia să revizuiască această poziție și 

să tripleze investițiile în prevenirea 

conflictelor civile;  

Or. en 

 

 


