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8.11.2018 A8-0358/35 

Amendamentul  35 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez  

Raportul intermediar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului 

în vederea încheierii unui acord 

(2018/0166R(APP)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. subliniază că propunerea Comisiei 

privind nivelul global al următorului 

CFM, stabilit la 1,08 % din VNB-ul UE-

27 (1,11 % după includerea Fondului 

european de dezvoltare), reprezintă, ca 

procent din VNB, o reducere în termeni 

reali comparativ cu actualul CFM; 

consideră că nivelul propus pentru CFM 

nu îi va permite Uniunii să își onoreze 

angajamentele politice și să răspundă la 

provocările importante din viitor; 

intenționează, prin urmare, să negocieze 

creșterea necesară a acestui nivel; 

3. reamintește că, după cum au 

afirmat raportul Werner din 1970 și 

rapoartele MacDougall din 1977, 

Uniunea are nevoie o creștere a 

resurselor sale pentru a deschide calea 

către compensarea divergențelor cauzate 

de piața unică și de actuala arhitectură 

economică; prin urmare, își modifică 

formal poziția potrivit căreia nivelul CFM 

2021-2027, care ar trebui stabilit la 

4 074,1 miliarde EUR la prețurile din 

2018, reprezentând 4 % din VNB-ul UE-

27, cu scopul de a asigura nivelul de 

finanțare pentru politicile-cheie ale UE, 

astfel încât acestea să își poată îndeplini 

misiunea și obiectivele; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/36 

Amendamentul  36 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Raportul intermediar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului 

în vederea încheierii unui acord 

(2018/0166R(APP)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 30a. îndeamnă să se pună capăt 

actualului sistem de plafoane și să se 

transforme CFM într-un sistem flexibil și 

organizat de planificare a programelor la 

nivelul UE, dotând liniile de acțiune care 

trebuie urmate cu resurse suficiente; 

consideră că instituțiile UE ar trebui să 

respecte plafoanele anuale de cheltuieli pe 

parcursul ciclurilor, compensând 

deficitele cu surplusuri în cadrul 

perioadei CFM; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/37 

Amendamentul  37 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Raportul intermediar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului 

în vederea încheierii unui acord 

(2018/0166R(APP)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 47 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 47a. îndeamnă combaterea reală a 

evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor 

fiscale, cu introducerea unor sancțiuni 

disuasive, pentru teritoriile offshore și 

pentru facilitatorii sau promotorii acestor 

activități, în special și, ca prim pas, pentru 

cei care își desfășoară activitatea pe 

continentul european; consideră că 

statele membre ar trebui să coopereze prin 

instituirea unui sistem coordonat de 

monitorizare a mișcărilor de capital în 

vederea combaterii evaziunii fiscale, a 

evitării obligațiilor fiscale și a spălării de 

bani; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/38 

Amendamentul  38 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Javier Couso 

Permuy, Patrick Le Hyaric 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Raportul intermediar 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. solicită stabilirea de priorități, 

având în vedere caracterul urgent și 

aprofundat al procesului de combatere a 

schimbărilor climatice, în cadrul 

programelor UE care contribuie la 

generalizarea noilor sisteme de producție 

bazate pe energii regenerabile curate, 

aliniate la tehnologiile, materiile prime și 

procesele de producție care limitează 

generarea de deșeuri și emisii de gaze cu 

efect de seră; consideră că, în acest scop, 

toate programele legate de tranziția către 

un nou model de producție ar trebui 

consolidate prin intermediul resurselor 

utilizate până în prezent în scopuri 

militare, care trebuie să fie complet 

realocate în noul CFM; solicită încetarea 

completă a tuturor programelor UE legate 

de apărare; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/39 

Amendamentul  39 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Javier Couso 

Permuy, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Raportul intermediar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului 

în vederea încheierii unui acord 

(2018/0166R(APP)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 7a. solicită o nouă concepție a politicii 

de investiții, inclusiv a tuturor 

mecanismelor de investiții ale UE în 

cadrul CFM; consideră că aceste 

mecanisme ar trebui să se bazeze pe o 

investiție publică directă, ar trebui să 

promoveze locuri de muncă noi și decente 

în cadrul programelor de investiții, 

aliniate la o nouă tranziție energetică 

bazată pe surse de energie curate și 

regenerabile și un real proces de 

convergență în Europa; consideră că 

acestea ar trebui, de asemenea, să 

răspundă ca mecanisme automate de 

atenuare prin intermediul unor indicatori 

care să vizeze compensarea 

dezechilibrelor din soldurile externe ale 

statelor membre; consideră că acest lucru 

va însemna investiții mai multe și mai 

bune în statele membre cu deficite 

externe, în timp ce în statele cu excedent, 

nivelul salariilor reale ar trebui să 

crească; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/40 

Amendamentul  40 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Raportul intermediar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului 

în vederea încheierii unui acord 

(2018/0166R(APP)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 39 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 39a. propune un proces de tranziție 

pentru a corecta sistemul național de 

contribuții care a predominat până în 

prezent; consideră că acest proces ar 

trebui să se bazeze pe un nou sistem de 

cooperare fiscală între statele membre, în 

concordanță cu regimuri fiscale mai 

progresive; consideră că sistemul de 

resurse proprii al UE trebuie să includă 

un criteriu de distribuție legat de venitul 

pe cap de locuitor și că acest lucru 

presupune ca statele membre centrale, 

care profită de excedentele de plăți 

datorită arhitecturii economice a zonei 

euro, să contribuie mai mult pentru a 

compensa diviziunea europeană inegală a 

muncii, asigurând astfel o convergență 

reală posibilă în întreaga Europă; 

Or. en 

 

 


