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11.3.2019 A8-0172/15

Amendamentul 15
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientări pentru bugetul 2020 – Secțiunea III
(2019/2001(BUD))

Propunere de rezoluție
Referirea 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 – având în vedere articolul 41 
alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană,
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11.3.2019 A8-0172/16

Amendamentul 16
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientări pentru bugetul 2020 – Secțiunea III
(2019/2001(BUD))

Propunere de rezoluție
Subtitlul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bugetul 2020: punte către viitoarea Europă 
– Investiții în cetățeni, inovare și protecția 
cetățenilor

Bugetul 2020: punte către viitoarea Europă 
— Investiții în cetățeni și dezvoltarea 
durabilă

Or. en



AM\1179358RO.docx PE635.435v01-00

RO Unită în diversitate RO

11.3.2019 A8-0172/17

Amendamentul 17
Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Marisa Matias
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientări pentru bugetul 2020 – Secțiunea III
(2019/2001(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră, prin urmare, că bugetul 
UE pentru anul viitor ar trebui să 
definească priorități politice clare și să 
permită Uniunii să creeze creștere 
economică durabilă și incluzivă și locuri de 
muncă, să investească, în continuare, în 
capacități de inovare și de cercetare 
pentru soluții viitoare, să stimuleze 
competitivitatea, să asigure o Europă 
sigură, protejată și pașnică, să 
îmbunătățească condițiile de muncă și de 
trai ale cetățenilor, să întărească coeziunea 
economică, socială și teritorială, să 
consolideze Uniunea în lupta sa împotriva 
provocărilor de mediu și a schimbărilor 
climatice în vederea respectării 
obligațiilor sale asumate în acordul de la 
Paris, să contribuie la aplicarea deplină a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
ONU, precum și să pună în practică 
Pilonul european al drepturilor sociale;

2. consideră, prin urmare, că bugetul 
UE pentru anul viitor ar trebui să 
definească priorități politice clare și să 
permită Uniunii să asigure o Europă 
pașnică, să creeze creștere economică 
durabilă și incluzivă și locuri de muncă, să 
consolideze drepturile lucrătorilor și să 
îmbunătățească nivelul de trai, să 
întărească coeziunea economică, socială și 
teritorială, să contribuie la aplicarea 
deplină a obiectivelor de dezvoltare 
durabilă ale ONU, să pună în practică 
Pilonul european al drepturilor sociale, să 
investească în cercetare și dezvoltare și să 
sprijine Uniunea în efortul său de a 
răspunde provocărilor de mediu și 
schimbărilor climatice, pentru a fi în 
măsură să își respecte obligațiile în 
temeiul Acordului de la Paris și să pună 
capăt tuturor investițiilor din bugetul UE 
realizate în beneficiul proiectelor care 
implică utilizarea de combustibili fosili; 
subliniază că, pentru a afirma acest 
angajament și a oferi un exemplu, bugetul 
UE nu trebuie să finanțeze nicio investiție 
într-o activitate care presupune utilizarea 
combustibililor fosili ca principală sursă 
brută de energie și că va admite surse de 
energie de acest fel numai pentru 
construirea de infrastructuri bazate pe 
energie din surse regenerabile și 
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ecologice;
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11.3.2019 A8-0172/18

Amendamentul 18
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientări pentru bugetul 2020 – Secțiunea III
(2019/2001(BUD))

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Inovarea și cercetarea pentru soluții 
viitoare: sprijinirea creșterii economice 
durabile și favorabile incluziunii pentru a 
anticipa schimbările și a stimula 
competitivitatea

Inovarea și cercetarea: sprijinirea creșterii 
economice durabile și favorabile 
incluziunii 

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/19

Amendamentul 19
Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientări pentru bugetul 2020 – Secțiunea III
(2019/2001(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că este important ca 
Europa să își asume rolul de lider în 
tehnologiile-cheie din domenii precum 
spațiul, asistența medicală, mediul, 
agricultura, siguranța și transportul; 
subliniază necesitatea de a se asigura că 
activitățile de cercetare și inovare oferă, în 
continuare, soluții pentru nevoile, 
provocările și competitivitatea Europei și 
reamintește, în acest context, rolul 
important al cercetării fundamentale; 
subliniază faptul că tranziția de la Orizont 
2020 la Orizont Europa trebuie să fie lină 
pentru a asigura stabilitatea 
întreprinderilor, a centrelor de cercetare și 
a mediului academic; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la subfinanțarea 
semnificativă a programului Orizont 2020 
pe parcursul întregii perioade, care s-a 
tradus într-un succes scăzut al unor 
candidaturi excelente; intenționează, prin 
urmare, să asigure cea mai mare alocare 
anuală posibilă pentru Orizont 2020 în 
bugetul exercițiului următor, utilizând pe 
deplin dispozițiile de flexibilitate existente 
ale Regulamentului privind CFM și ale 
Regulamentului financiar; subliniază, în 
plus, importanța aprofundării sinergiilor 
cu fondurile structurale și de investiții 
europene; 

5. subliniază că este important ca 
Europa să își asume rolul de lider în 
tehnologiile-cheie din domenii precum 
spațiul, asistența medicală, mediul, 
agricultura, siguranța și transportul; 
subliniază necesitatea de a se asigura că 
activitățile de cercetare și inovare oferă, în 
continuare, soluții pentru nevoile, 
provocările și competitivitatea Europei și 
reamintește, în acest context, rolul 
important al cercetării fundamentale; 
subliniază faptul că tranziția de la Orizont 
2020 la Orizont Europa trebuie să fie lină 
pentru a asigura stabilitatea 
întreprinderilor, a centrelor de cercetare și 
a mediului academic; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la subfinanțarea 
semnificativă a programului Orizont 2020 
pe parcursul întregii perioade, care s-a 
tradus într-un succes scăzut al unor 
candidaturi excelente; intenționează, prin 
urmare, să asigure cea mai mare alocare 
anuală posibilă pentru Orizont 2020 în 
bugetul exercițiului următor, utilizând pe 
deplin dispozițiile de flexibilitate existente 
ale Regulamentului privind CFM și ale 
Regulamentului financiar; subliniază 
nevoia urgentă de a întări în continuare 
angajamentul Uniunii pentru pace și 
insistă asupra faptului că orice majorare 
a finanțării pentru Orizont 2020 ar trebui 
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aprobată numai cu condiția interzicerii 
totale a utilizării bugetului UE pentru a 
finanța sau a garanta orice program de 
cercetare sau proiect de dezvoltare a 
tehnologiilor cu dublă utilizare care au 
aplicabilitate militară;

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/20

Amendamentul 20
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientări pentru bugetul 2020 – Secțiunea III
(2019/2001(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 5a. propune o revizuire aprofundată a 
politicii de investiții a UE; consideră că 
programul InvestEU trebuie să mențină o 
legătură clară cu proiectele care pot 
schimba modelul productiv și tehnologic 
și care se bazează pe surse de energie cu 
un caracter esențialmente regenerabil; 
subliniază că aceasta trebuie să se axeze 
pe crearea de locuri de muncă de calitate 
asociate cu procesul de tranziție 
energetică și pe promovarea proiectelor 
europene de investiții publice de utilitate 
socială care au un profil anticiclic și care 
se concentrează pe zonele defavorizate, 
acolo unde este cea mai mare nevoie de 
ele; 

Or. en



AM\1179358RO.docx PE635.435v01-00

RO Unită în diversitate RO

11.3.2019 A8-0172/21

Amendamentul 21
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientări pentru bugetul 2020 – Secțiunea III
(2019/2001(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că protejarea frontierelor 
externe ale UE și a securității sale 
interne, cu sprijinul unei poliții de 
frontieră și al unei gărzi de coastă la nivel 
european consolidate și al Europol, o 
Uniune Europeană fără granițe interne, 
precum și funcționarea adecvată a 
spațiului Schengen și libertatea de 
circulație în Uniune sunt indisolubil 
legate și reciproc avantajoase; subliniază, 
în paralel, importanța unor investiții 
solide ale UE în domeniul securității 
interne, cu scopul, printre altele, de a 
îmbunătăți asigurarea respectării legii și 
răspunsul UE în materie judiciară la 
amenințarea reprezentată de infracțiunile 
transfrontaliere și a promova schimbul de 
informații, cu sprijinul consolidat din 
partea Eurojust și a Parchetului 
european; consideră obligatorie 
asigurarea unei finanțări adecvate, a 
personalului și a formării acestuia în 
toate agențiile care își desfășoară 
activitatea în domeniul securității, al 
justiției și al controlului frontierelor, 
deoarece nivelul actual al finanțării este 
insuficient, având în vedere creșterea 
considerabilă a responsabilităților 
acestora, importanța cooperării lor, 
nevoia de inovații tehnologice și adaptare 
și rolul lor esențial în consolidarea 

9. consideră că cea mai eficientă 
politică de securitate constă în 
promovarea coeziunii sociale și a unei 
politici bazate pe încredere, democrație și 
perspective stabile de ocupare a forței de 
muncă în domeniul afacerilor interne; 
consideră că, în domeniul afacerilor 
externe, cea mai eficientă politică constă 
în punerea în aplicare a unui tratament 
echitabil față de țările terțe, permițându-le 
acestora să își dezvolte democrațiile și 
economiile fără niciun fel de exploatare 
economică și în instituirea unei cooperări 
veritabile; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a acorda prioritate politicii 
de investiții sociale și de a aplica o 
abordare incluzivă, oferind totodată 
sprijin, dacă se solicită, pentru punerea la 
dispoziție a mijloacelor necesare în 
vederea depășirii posibilelor crize 
umanitare din țările terțe;
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cooperării și coordonării între statele 
membre; 

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/22

Amendamentul 22
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientări pentru bugetul 2020 – Secțiunea III
(2019/2001(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută angajamentul statelor 
membre pentru o nouă agendă de apărare 
a UE și dorința acestora de a continua 
cooperarea europeană în domeniul 
apărării; sprijină importanța lansării 
Programului european de dezvoltare 
industrială în domeniul apărării (EDIDP), 
ca o primă etapă a punerii în aplicare a 
Fondului european de apărare; solicită o 
creștere suplimentară a bugetului pentru 
apărare al Uniunii, care să fie finanțat 
exclusiv din credite noi, pentru a 
îmbunătăți competitivitatea și inovarea 
industriei europene de apărare;

11. regretă profund orice încercare de 
a ignora principiile fundamentale ale 
Uniunii Europene în ceea ce privește 
pacea și stabilitatea, precum și interdicția 
clară menționată la articolul 41 alineatul 
(2) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană cu privire la finanțarea 
cheltuielilor militare sau de apărare din 
bugetul UE; regretă faptul că se 
intenționează lansarea Programului 
european de dezvoltare industrială în 
domeniul apărării (EDIDP), precum și 
propunerea Comisiei de creare a unui 
Fond european de apărare, deoarece 
acestea vor reprezenta modalități de 
subvenționare a industriei armamentului 
în detrimentul altor programe benefice 
din punct de vedere social; subliniază 
angajamentul UE față de consolidarea 
păcii și soluționarea conflictelor;

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/23

Amendamentul 23
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientări pentru bugetul 2020 – Secțiunea III
(2019/2001(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. sprijină cu fermitate eforturile 
consolidate ale UE de a aborda 
amenințările în creștere la adresa 
securității, precum radicalizarea și 
extremismul violent, în interiorul Europei 
și în țările învecinate, precum și o mai 
bună coordonare a unor astfel de 
programe la nivelul Uniunii;

12. sprijină cu fermitate măsurile de 
asigurare a justiției sociale și a 
incluziunii, care, combinate cu o 
cooperare pașnică și loială cu țările terțe, 
constituie abordarea cea mai eficientă 
pentru combaterea violenței;

Or. en


