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Amendamentul  54 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 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. 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 răspunde 

nevoilor reale ale statelor membre, nici 

aspirațiilor lucrătorilor și ale cetățenilor 

lor, și, prin urmare, trebuie respins; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/55 

Amendamentul  55 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes,  

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 fermă 

față de orice reducere a nivelului, în 

termeni absoluți sau relativi, de coeziune 

economică, socială și teritorială, precum 

și a nivelului de susținere a sectorului 

agricol și a sectorului pescuitului; 

condamnă îndeosebi orice reduceri care 

vor avea un impact negativ asupra acestor 

domenii, cum ar fi reducerile propuse 

pentru Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul de coeziune, Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală, 

Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime și Fondul european de 

garantare agricolă; se opune, în acest 

context, propunerii de a reduce Fondul 

social european Plus (FSE+); solicită 

consolidarea programului de opțiuni 

specifice pentru zonele îndepărtate și 

insulare (POSEI) și, în special, instituirea 

unui subprogram specific POSEI pentru 

susținerea transporturilor; 

Or. en 

 

 


