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8.11.2018 A8-0358/60 

Amendamentul  60 

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

Vallina, Javier Couso Permuy 

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 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. își reafirmă poziția formală 

potrivit căreia nivelul CFM 2021-2027 ar 

trebui stabilit la 1 324,1 miliarde EUR la 

prețurile din 2018, reprezentând 1,3 % din 

VNB-ul UE-27, cu scopul de a asigura 

nivelul necesar de finanțare pentru 

politicile-cheie ale UE, astfel încât acestea 

să își poată îndeplini misiunea și 

obiectivele; 

16. consideră că CFM 2021-2027 ar 

trebui să fie majorat substanțial față de 

propunerea Comisiei și recomandă 

Consiliului să demareze negocierile în 

acest sens; consideră că bugetul propus 

nu va fi suficient pentru a pune în 

aplicare principiul coeziunii economice, 

sociale și teritoriale, că va duce la 

accentuarea asimetriilor și va favoriza o 

dinamică de divergențe între statele 

membre și că, prin urmare, el ar trebui 

respins; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/61 

Amendamentul  61 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, 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 17 – subpunctul iii 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

iii. majorarea nivelului de finanțare 

pentru transport și infrastructură prin 

intermediul programului Mecanismul 

pentru interconectarea Europei (MIE-

transport); 

iii. majorarea nivelului de finanțare 

pentru transport și infrastructură prin 

intermediul programului Mecanismul 

pentru interconectarea Europei (MIE-

transport) și, în același timp, creșterea 

nivelului de finanțare pentru 

infrastructura de transport națională, 

regională și locală și mobilitatea 

sustenabilă; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/62 

Amendamentul  62 

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 17 – subpunctul ix 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

ix. menținerea finanțării pentru 

politica de coeziune a UE aferentă UE-27 

la nivelul bugetului pentru perioada 2014-

2020 în termeni reali; 

ix. creșterea semnificativă a finanțării 

pentru politica de coeziune a UE aferentă 

UE-27 peste nivelul bugetului pentru 

perioada 2014-2020 în termeni reali; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/63 

Amendamentul  63 

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

Vallina, Javier Couso Permuy 

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 17 – subpunctul xiv 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

xiv. majorarea finanțării actuale pentru 

programul Europa creativă; 

 

xiv. majorarea finanțării actuale pentru 

programul Europa creativă și crearea de 

noi programe și linii de finanțare pentru a 

sprijini cultura; 

 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/64 

Amendamentul  64 

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 17 – subpunctul xvi 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

xvi. menținerea finanțării pentru politica 

agricolă comună (PAC) aferentă UE-27 la 

nivelul bugetului pentru perioada 2014-

2020 în termeni reali în paralel cu 

includerea în buget a sumei inițiale a 

rezervei agricole; 

 

xvi. menținerea finanțării pentru politica 

agricolă comună (PAC) aferentă UE-27 la 

nivelul bugetului pentru perioada 2014-

2020 în termeni reali, prevăzând în același 

timp o redistribuire a plăților, astfel încât 

să se asigure o repartizare echitabilă între 

țări, tipurile de producție și producători, 

eliminând disparitățile actuale și făcând 

în așa fel încât, în termeni relativi, de 

aceasta să beneficieze statele membre cu 

cele mai grave deficite de producție, 

precum și producătorii mici și mijlocii, și 

incluzând în buget suma inițială a rezervei 

agricole; 

 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/65 

Amendamentul  65 

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

Vallina, Javier Couso Permuy 

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 17 – subpunctul xvi a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 xvia. consolidarea finanțării 

programului POSEI și instituirea unui 

program POSEI specific pentru 

sprijinirea transporturilor, care să 

dispună de un buget care să nu fie 

inferior celui al actualului program 

POSEI; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/66 

Amendamentul  66 

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

Vallina, Javier Couso Permuy 

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 17 – subpunctul xvii 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

xvii. consolidarea cu 10 % a nivelului 

Fondului european pentru pescuit și afaceri 

maritime, în conformitate cu noua sa 

misiune privind economia albastră; 

 

xvii. consolidarea cu 10 % a nivelului 

Fondului european pentru pescuit și afaceri 

maritime, în conformitate cu noua sa 

misiune privind economia albastră, fără a 

neglija sprijinul pentru pescuit, care 

presupune eliminarea restricțiilor privind 

reînnoirea flotei de pescuit, cu condiția ca 

capacitatea de pescuit să fie adaptată 

pentru a ține seama de disponibilitatea 

stocurilor de pește și de conservarea 

acestora; 

 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/67 

Amendamentul  67 

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 17 – subpunctul xviii 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

xviii. dublarea finanțării actuale pentru 

programul LIFE+, inclusiv pachete 

financiare dedicate biodiversității și 

gestionării rețelei Natura 2000; 

 

xviii. dublarea finanțării actuale pentru 

programul LIFE+, inclusiv pachete 

financiare dedicate biodiversității și 

gestionării rețelei Natura 2000, și 

garantarea unei distribuții echitabile a 

finanțării între statele membre; 

 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/68 

Amendamentul  68 

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 17 – subpunctul xix 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

xix. introducerea unei alocări specifice 

(4,8 miliarde EUR) destinate unui nou fond 

pentru o tranziție energetică echitabilă care 

să abordeze impactul societal, 

socioeconomic și de mediu asupra 

lucrătorilor și comunităților afectate 

negativ de tranziția de la dependența de 

cărbune și carbon; 

 

xix. introducerea unei alocări specifice 

(4,8 miliarde EUR) destinate unui nou fond 

pentru o tranziție energetică echitabilă care 

să abordeze impactul societal, 

socioeconomic și de mediu asupra 

lucrătorilor și comunităților afectate 

negativ de tranziția de la dependența de 

cărbune și carbon, garantând o distribuție 

echilibrată a finanțării între statele 

membre; 

 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/69 

Amendamentul  69 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Barbara Spinelli, 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 17 – subpunctul xx 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

xx. consolidarea instrumentului 

(instrumentelor) de sprijinire a politicilor 

de vecinătate și de dezvoltare (3,5 miliarde 

EUR) pentru a contribui în continuare la 

finanțarea unui plan de investiții pentru 

Africa; 

xx. consolidarea instrumentului 

(instrumentelor) de sprijinire a politicilor 

de cooperare pentru dezvoltare (3,5 

miliarde EUR) pentru a contribui în 

continuare la finanțarea măsurilor de 

combatere a sărăciei și de consolidare și 

dezvoltare a serviciilor publice, printre 

altele, în domenii precum educația, 

sănătatea, securitatea socială, apa și 

serviciile de salubrizare de bază, precum 

și pentru a sprijini agricultura și industria 

din Africa; 

Or. en 

 

 


