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8.11.2018 A8-0358/78 

Amendamentul  78 

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

Le Hyaric, 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) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 49 – modificarea 4 

Propunerea de regulament 

Considerentul 3 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Dacă este necesar să se mobilizeze 

garanțiile prevăzute în bugetul general al 

Uniunii pentru asistența financiară 

acordată statelor membre autorizată în 

conformitate cu articolul [208 

alineatul (1)] din Regulamentul (UE) 

[xxx/201x] al Parlamentului European și 

al Consiliului („Regulamentul 

financiar”), suma necesară ar trebui să 

fie mobilizată peste plafoanele pentru 

creditele de angajament și pentru creditele 

de plată stabilite în CFM, cu respectarea 

plafonului resurselor proprii. 

eliminat 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/79 

Amendamentul  79 

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

Le Hyaric, 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) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 49 – modificarea 7 

Propunerea de regulament 

Considerentul 7 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Pentru a permite Uniunii să 

reacționeze în cazul unor împrejurări 

neprevăzute specifice sau pentru a permite 

finanțarea unor cheltuieli clar identificate 

care nu pot fi finanțate în limitele 

plafoanelor disponibile pentru una sau mai 

multe rubrici stabilite în cadrul financiar, în 

scopul de a asigura buna desfășurare a 

procedurii bugetare, sunt necesare 

următoarele instrumente speciale: Fondul 

european de ajustare la globalizare, Fondul 

de solidaritate al Uniunii Europene, rezerva 

pentru ajutoare de urgență, marja globală 

pentru angajamente (rezerva Uniunii), 

Instrumentul de flexibilitate și marja pentru 

situații neprevăzute. Rezerva pentru 

ajutoare de urgență nu are ca scop 

abordarea consecințelor crizelor legate de 

piață care afectează producția sau 

distribuția agricolă. Prin urmare, ar trebui 

să se prevadă în mod specific posibilitatea 

de a înscrie în buget credite de angajament 

și creditele de plată corespunzătoare peste 

plafoanele stabilite în CFM în cazul în care 

este necesară utilizarea instrumentelor 

speciale. 

(7) Pentru a permite Uniunii să 

reacționeze în cazul unor împrejurări 

neprevăzute specifice sau pentru a permite 

finanțarea unor cheltuieli clar identificate 

care nu pot fi finanțate în limitele 

plafoanelor disponibile pentru una sau mai 

multe rubrici stabilite în cadrul financiar, în 

scopul de a asigura buna desfășurare a 

procedurii bugetare, sunt necesare 

următoarele instrumente speciale: Fondul 

european de ajustare la globalizare, Fondul 

de solidaritate al Uniunii Europene, rezerva 

pentru ajutoare de urgență, marja globală 

pentru angajamente (rezerva Uniunii), 

Instrumentul de flexibilitate, Programul de 

sprijin pentru ieșire din zona euro și marja 

pentru situații neprevăzute. Rezerva pentru 

ajutoare de urgență nu are ca scop 

abordarea consecințelor crizelor legate de 

piață care afectează producția sau 

distribuția agricolă. Prin urmare, ar trebui 

să se prevadă în mod specific posibilitatea 

de a înscrie în buget credite de angajament 

și creditele de plată corespunzătoare peste 

plafoanele stabilite în CFM în cazul în care 

este necesară utilizarea instrumentelor 
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speciale. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/80 

Amendamentul  80 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Barbara Spinelli, 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) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 49 – modificarea 9 

Propunerea de regulament 

Considerentul 9 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Ar trebui stabilite norme și pentru 

alte situații care pot impune ajustarea 

CFM. Ajustările respective pot fi 

determinate de adoptarea cu întârziere a 

unor norme sau programe noi care fac 

obiectul gestiunii partajate sau de măsuri 

legate de buna guvernanță economică ori 

de protecția bugetului Uniunii în cazul 

unor deficiențe generalizate în ceea ce 

privește statul de drept în statele membre, 

măsuri adoptate în conformitate cu actele 

de bază relevante. 

(9) Ar trebui stabilite norme și pentru 

alte situații care pot impune ajustarea 

CFM. Ajustările respective pot fi 

determinate de adoptarea cu întârziere a 

unor norme sau programe noi care fac 

obiectul gestiunii partajate. 

Or. pt 

 

 


