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8.11.2018 A8-0358/81 

Amendamentul  81 

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

Couso Permuy, Ángela Vallina, 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)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 49 – modificarea 15 a (nouă) 

Propunerea de regulament 

Capitolul 1 – articolul 2 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În cazul în care este necesar să se 

mobilizeze o garanție pentru asistența 

financiară acordată statelor membre 

autorizată în conformitate cu 

articolul [208 alineatul (1)] din 

Regulamentul (UE) [xxx/201x] 

(„Regulamentul financiar”), suma 

necesară se mobilizează peste plafoanele 

prevăzute în CFM. 

eliminat 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/82 

Amendamentul  82 

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

Le Hyaric 

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)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 49 – modificarea 17 

Propunerea de regulament 

Capitolul 1 – articolul 3 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Pentru fiecare dintre anii cuprinși în 

CFM, toate creditele de plată necesare, 

după ajustarea anuală și ținând seama de 

orice alte ajustări și revizuiri, precum și de 

aplicarea articolului 2 alineatele (2) și (3), 

nu pot conduce la un coeficient de apel 

aplicabil resurselor proprii care să 

depășească plafonul resurselor proprii 

stabilit în conformitate cu Decizia 

Consiliului privind sistemul de resurse 

proprii ale Uniunii Europene adoptată în 

conformitate cu articolul 311 al treilea 

paragraf din TFUE („Decizia privind 

resursele proprii”) aflată în vigoare. 

4. Pentru fiecare dintre anii cuprinși în 

CFM, toate creditele de plată necesare, 

după ajustarea anuală și ținând seama de 

orice alte ajustări și revizuiri, precum și de 

aplicarea articolului 2 alineatele (2) și (3), 

nu pot conduce la un coeficient de apel 

aplicabil resurselor proprii care să 

depășească plafonul resurselor proprii 

stabilit în conformitate cu Decizia 

Consiliului privind sistemul de resurse 

proprii ale Uniunii Europene adoptată în 

conformitate cu articolul 311 al treilea 

paragraf din TFUE („Decizia privind 

resursele proprii”) aflată în vigoare, în 

afara cazurilor excepționale, care trebuie 

examinate de către Consiliu. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/83 

Amendamentul  83 

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

Le Hyaric 

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)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 49 – modificarea 18 

Propunerea de regulament 

Capitolul 2 – articolul 3 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Dacă este necesar, plafoanele 

stabilite în CFM sunt reduse pentru a se 

asigura respectarea plafonului resurselor 

proprii stabilit în conformitate cu Decizia 

privind resursele proprii aflată în vigoare. 

5. Dacă este necesar, plafoanele 

stabilite în CFM sunt reduse pentru a se 

asigura respectarea plafonului resurselor 

proprii stabilit în conformitate cu Decizia 

privind resursele proprii aflată în vigoare, 

în afara cazurilor excepționale, care 

trebuie examinate de către Consiliu. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/84 

Amendamentul  84 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 49 – modificarea 19 a (nouă) 

Propunerea de regulament 

Capitolul 2 – articolul 6 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Efectul total net, pozitiv sau 

negativ, al ajustărilor menționate la 

alineatul (2) nu poate depăși 

4 miliarde EUR. 

3. Efectul total net, dacă este negativ, 

al ajustărilor menționate la alineatul (2) nu 

poate depăși 4 miliarde EUR. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/85 

Amendamentul  85 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

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)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 49 – modificarea 21 

Propunerea de regulament 

Capitolul 2 – articolul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul ridicării, în conformitate cu 

actele de bază relevante, a unei 

suspendări a angajamentelor bugetare 

referitoare la fondurile Uniunii în 

contextul unor măsuri legate de buna 

guvernanță economică sau de protecția 

bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe 

generalizate în ceea ce privește statul de 

drept în statele membre, sumele 

corespunzătoare angajamentelor 

suspendate se transferă către exercițiile 

următoare, iar plafoanele 

corespunzătoare din CFM se ajustează în 

consecință.  

Angajamentele suspendate ale exercițiului 

n nu pot fi reînscrise în buget mai târziu 

de exercițiul n+2. 

eliminat 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/86 

Amendamentul  86 

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 

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

vederea încheierii unui acord 

(2018/0166R(APP)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 49 – modificarea 21 a (nouă) 

Propunerea de regulament 

Capitolul 2 – articolul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul adoptării, după 1 ianuarie 2021, a 

unor norme sau programe noi care fac 

obiectul gestiunii partajate pentru fondurile 

structurale, Fondul de coeziune, Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală, 

Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime, Fondul pentru azil și migrație, 

Fondul pentru securitate internă și 

instrumentul pentru gestionarea 

frontierelor și vize din cadrul Fondului de 

gestionare integrată a frontierelor, sumele 

corespunzătoare alocărilor care nu au fost 

utilizate în 2021 se transferă în proporții 

egale către exercițiile 2022-2025, iar 

plafoanele corespunzătoare din CFM se 

ajustează în consecință. 

În cazul adoptării, după 1 ianuarie 2021, a 

unor norme sau programe noi care fac 

obiectul gestiunii partajate pentru fondurile 

structurale, Fondul de coeziune, Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală, 

Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime și Fondul pentru azil și migrație, 

sumele corespunzătoare alocărilor care nu 

au fost utilizate în 2021 se transferă în 

proporții egale către exercițiile 2022-2025, 

iar plafoanele corespunzătoare din CFM se 

ajustează în consecință. 

Or. pt 

(...) 
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8.11.2018 A8-0358/87 

Amendamentul  87 

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 

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

vederea încheierii unui acord 

2018/0166R(APP) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 49 – modificarea 22 

Propunerea de regulament 

Capitolul 3 – articolul 10 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Fondul de solidaritate al Uniunii 

Europene, ale cărui obiective și domeniu 

de aplicare sunt stabilite în Regulamentul 

(CE) nr. 2012/2002 al Consiliului, nu 

depășește o sumă anuală maximă de 

600 de milioane EUR (la prețurile din 

2018). La data de 1 octombrie a fiecărui 

exercițiu, cel puțin un sfert din suma 

anuală respectivă trebuie să rămână 

disponibilă pentru a acoperi nevoile 

apărute până la sfârșitul exercițiului. Partea 

din suma anuală neutilizată în exercițiul n 

poate fi utilizată până în exercițiul n+1. 

Mai întâi se utilizează partea din suma 

anuală provenită din exercițiul precedent. 

Partea din suma anuală provenită din 

exercițiul n care nu este utilizată în 

exercițiul n+1 se anulează. 

1. Fondul de solidaritate al Uniunii 

Europene, ale cărui obiective și domeniu 

de aplicare sunt stabilite în Regulamentul 

(CE) nr. 2012/2002 al Consiliului nu 

depășește o sumă anuală maximă de 

1800 de milioane EUR (la prețurile din 

2018), în afara cazurilor excepționale, 

care trebuie examinate de către Consiliu. 

La data de 1 octombrie a fiecărui exercițiu, 

cel puțin un sfert din suma anuală 

respectivă trebuie să rămână disponibilă 

pentru a acoperi nevoile apărute până la 

sfârșitul exercițiului. Partea din suma 

anuală neutilizată în exercițiul n poate fi 

utilizată până în exercițiul n+1. Mai întâi se 

utilizează partea din suma anuală provenită 

din exercițiul precedent. Partea din suma 

anuală provenită din exercițiul n care nu 

este utilizată în exercițiul n+1 se anulează. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/88 

Amendamentul  88 

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 

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

vederea încheierii unui acord 

(2018/0166R(APP)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 49 – modificarea 24 

Propunerea de regulament 

Capitolul 3 – articolul 11 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Cuantumul anual al rezervei este 

fixat la 600 de milioane EUR (la prețurile 

din 2018) și poate fi utilizat până în 

exercițiul n+1 în conformitate cu 

Regulamentul financiar. Rezerva se înscrie 

în bugetul general al Uniunii ca provizion. 

Mai întâi se utilizează partea din suma 

anuală provenită din exercițiul precedent. 

Partea din suma anuală provenită din 

exercițiul n care nu este utilizată în 

exercițiul n+1 se anulează. 

2. Cuantumul anual al rezervei este 

fixat la 1800 de milioane EUR (la prețurile 

din 2018) și poate fi utilizat până în 

exercițiul n+1 în conformitate cu 

Regulamentul financiar. Rezerva se înscrie 

în bugetul general al Uniunii ca provizion. 

Mai întâi se utilizează partea din suma 

anuală provenită din exercițiul precedent. 

Partea din suma anuală provenită din 

exercițiul n care nu este utilizată în 

exercițiul n+1 se anulează. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/89 

Amendamentul  89 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, 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)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 49 – modificarea 29 a (nouă) 

Propunerea de regulament 

Capitolul 3 – articolul 13 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 

Articolul 13a  

Program de sprijin la ieșirea din zona 

euro 

 1. Trebuie introdus un program de 

sprijin la ieșirea din zona euro pentru 

statele membre care decid în mod voluntar 

să părăsească zona euro. 

2. Programul trebuie să acorde, în 

afara unei compensații pentru daunele 

cauzate de aderarea și participarea la 

moneda unică, un ajutor financiar pentru 

restabilirea monedei naționale, care să 

asigure că se evită orice întrerupere a 

procesului și care să sprijine 

normalizarea rapidă a situației economice 

și financiare, diversificarea relațiilor 

comerciale și valorificarea rapidă și 

completă a oportunităților care decurg din 

noua situație monetară. 

Or. pt 

 

 


