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9.11.2018 A8-0358/56 

Amendamentul  56 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

vederea încheierii unui acord 

(2018/0166R(APP)) 

Proiect de raport interimar 

Punctul 4 a (nou) 

 

 

Proiectul de raport interimar Amendamentul 

 4a.  respinge linia politică neoliberală 

promovată în acest CFM, în special în 

ceea ce privește politica de coeziune, 

programele de investiții și aderarea țărilor 

candidate; reiterează, în acest sens, 

opoziția sa totală față de condiționalitatea 

macroeconomică impusă asupra politicii 

de coeziune, astfel cum se reflectă în 

propunerea referitoare la dispozițiile 

comune ale FEDR, FSE+, Fondului de 

coeziune și FEPAM, precum și 

respingerea Programului de sprijin 

pentru reforme și a condiționalității 

impuse de asistența pentru preaderare; 

Or. pt 
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9.11.2018 A8-0358/57 

Amendamentul  57 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

vederea încheierii unui acord 

(2018/0166R(APP)) 

Proiect de raport interimar 

Punctul 4 b (nou) 

 

 

Proiectul de raport interimar Amendamentul 

 4b.  respinge consolidarea abordării 

militariste, de incitare la război și axată 

obsesiv pe securitate care caracterizează 

propunerea privind cadrul financiar 

multianual 2021-2027, precum și 

atitudinea sa rasistă și xenofobă în 

domeniul migrației, în detrimentul păcii și 

al solidarității între popoare; respinge, în 

acest sens, creșterea semnificativă 

prevăzută a creditelor pentru apărare și 

securitate; solicită, prin urmare, ca 

creditele alocate pentru Fondul pentru 

securitate internă, Fondul european de 

apărare, politica externă și de securitate 

comună, mobilitatea militară, 

Instrumentul de vecinătate, cooperare 

pentru dezvoltare și cooperare 

internațională să fie alocate integral 

politicilor de sprijinire a coeziunii 

economice, sociale și teritoriale, a 

agricultorilor mici și mijlocii, a 

pescuitului la scară mică și a dezvoltării 

industriale, în special a țărilor cu o 

capacitate industrială mai mică, precum 

și a primirii și integrării migranților; 

Or. pt 
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9.11.2018 A8-0358/58 

Amendamentul  58 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

vederea încheierii unui acord 

(2018/0166R(APP)) 

Proiect de raport interimar 

Punctul 4 c (nou) 

 

 

Proiectul de raport interimar Amendamentul 

 4c. subliniază că experiența practică în 

ceea ce privește punerea în aplicare a 

„concentrării tematice” este 

contradictorie și că nu s-a demonstrat 

existența unei relații pozitive între 

obiectivul de reducere a disparităților 

regionale și „concentrarea tematică”, iar 

anumite studii au sugerat că opțiunile 

prevăzute în actuala concentrare tematică 

au fost factori care au accentuat 

disparitățile regionale, de exemplu între 

marile zone metropolitane și restul 

teritoriului european sau chiar între țări 

cu un PIB pe cap de locuitor peste media 

UE și în țările beneficiare ale fondurilor 

de coeziune; susține, din acest motiv, 

extinderea capacității de gestionare 

autonomă și flexibilă a noului cadru 

financiar multianual de către fiecare stat 

membru, respingând o centralizare și o 

birocratizare crescute ale normelor 

comune de punere în aplicare; 

Or. pt 
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9.11.2018 A8-0358/59 

Amendamentul  59 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

vederea încheierii unui acord 

(2018/0166R(APP)) 

Proiect de raport interimar 

Punctul 10 a (nou) 

 

 

Proiectul de raport interimar Amendamentul 

 10a. subliniază că decizia privind CFM 

2021-2027 necesită unanimitatea statelor 

membre în cadrul Consiliului; consideră 

că acest principiu este esențial pentru a se 

asigura faptul că CFM aprobat este 

acceptabil pentru toate statele membre și 

că este exclus un scenariu de impunere a 

unei propuneri cu sprijinul majorității 

împotriva voinței unei minorități de state 

membre; respinge, prin urmare, orice 

încercare de a elimina principiul 

unanimității în cazul deciziei privind 

CFM; 

Or. pt 

 

 


