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19.10.2017 B8-0565/12 

Amendamentul  12 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

în numele Comisiei pentru bugete 

Document de reflecție privind viitorul finanțelor UE 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. are convingerea că o dezbatere 

privind viitorul finanțării Uniunii Europene 

nu poate avea loc fără a ține seama de 

lecțiile învățate pe parcursul cadrelor 

financiare multianuale (CFM) anterioare, 

în special în decursul CFM 2014-2020; 

relevă deficiențele grave ale actualului 

CFM, care a fost întins la maximum 

pentru a furniza Uniunii resursele 

necesare pentru a face față unui număr 

de crize grave și de noi provocări și pentru 

a-și finanța noile priorități politice; insistă 

asupra faptului că nivelul scăzut al 

fondurilor disponibile în actualul CFM s-a 

dovedit a fi insuficient pentru a răspunde 

necesităților reale și ambițiilor politice ale 

Uniunii; 

1. are convingerea că o dezbatere 

privind viitorul finanțării Uniunii Europene 

nu poate avea loc fără a ține seama de 

lecțiile învățate pe parcursul cadrelor 

financiare multianuale (CFM) anterioare, 

în special în decursul CFM 2014-2020; 

relevă deficiențele grave ale actualului 

CFM; insistă asupra faptului că nivelul 

scăzut al fondurilor disponibile în actualul 

CFM s-a dovedit a fi insuficient pentru a 

aborda profunda criză economică și 

socială pe care o traversează statele 

membre începând din 2007/2008; 

consideră, prin urmare, că ponderea 

politicii de coeziune în bugetul total al UE 

ar trebui consolidată în mod considerabil 

pe durata CFM post-2020, deoarece 

aceasta joacă un rol esențial în 

eliminarea asimetriilor dintre statele 

membre și din interiorul acestora; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/13 

Amendamentul  13 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

în numele Comisiei pentru bugete 

Document de reflecție privind viitorul finanțelor UE 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. salută prezentarea de către Comisie 

a documentului său de reflecție privind 

viitorul finanțelor UE; ia act de faptul că 

Comisia transpune în termeni bugetari 

cele cinci scenarii privind modelul viitor 

al Uniunii Europene, astfel cum sunt 

prezentate în Cartea sa albă privind 

viitorul Europei din martie 2017, 

abordând, în același timp, o serie de 

caracteristici și principii de bază ale 

bugetului UE; este de acord cu 

metodologia propusă și salută declarația 

Comisiei că viitorul CFM trebuie să aibă la 

bază o viziune clară asupra priorităților 

Europei; are convingerea că acest 

document stabilește o structură clară 

pentru desfășurarea discuțiilor și 

constituie un punct de plecare pentru o 

dezbatere politică deosebit de utilă cu 

privire la orientarea, scopul și nivelul 

bugetului UE, în lumina obiectivelor 

fundamentale și a provocărilor viitoare 

ale Uniunii; invită statele membre să 

consulte cetățenii și să își asume un rol 

activ și constructiv în prezentarea viziunii 

lor asupra viitorului bugetului UE; 

2. ia act de prezentarea de către 

Comisie a documentului său de reflecție 

privind viitorul finanțelor UE; regretă, cu 

toate acestea, tonul propagandist ce 

caracterizează ansamblul documentului, 

precum și lipsa unei autoevaluări critice a 

principalelor probleme și deficiențe ale 

bugetului UE; ia act de declarația Comisiei 

potrivit căreia viitorul CFM trebuie să aibă 

la bază o viziune clară asupra priorităților 

Europei; subliniază, în acest sens, intenția 

Comisiei de a prezenta un CFM post-2020 

care reflectă un angajament ferm față de 

aprofundarea orientării politice 

neoliberale a UE și de obiectivul 

consolidării politicii sale militariste și 

securitare, precum și a politicii sale rasiste 

și xenofobe în domeniul migrației, în 

detrimentul coeziunii economice, sociale 

și teritoriale, precum și al păcii și al 

solidarității în rândul popoarelor sale; 

Or. en 



 

AM\1137621RO.docx  PE611.491v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

19.10.2017 B8-0565/14 

Amendamentul  14 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

în numele Comisiei pentru bugete 

Document de reflecție privind viitorul finanțelor UE 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. regretă, cu toate acestea, faptul că 

patru dintre cele cinci scenarii prezentate 

(„Continuând pe același drum”, „Mai 

puțin, împreună”, „Cei care doresc mai 

mult realizează mai mult ” și 

„Transformare radicală”) echivalează cu 

o scădere efectivă a ambițiilor Uniunii și 

prevăd reducerea anvergurii principalelor 

două politici pe termen lung ale UE și 

care reprezintă elemente fundamentale 

ale proiectului european consacrat în 

tratate, și anume politica agricolă comună 

și politica de coeziune; insistă asupra 

poziției sale de lungă durată potrivit 

căreia prioritățile politice suplimentare ar 

trebui să fie susținute prin resurse 

financiare suplimentare și nu ar trebui să 

fie finanțate în detrimentul politicilor 

existente ale UE; consideră că cel de-al 

cincilea scenariu („Mult mai mult, 

împreună”) constituie punct de pornire 

pozitiv și constructiv pentru dezbaterea în 

curs care se concentrează asupra 

viitorului finanțelor UE și, prin urmare, 

asupra viitorului model al Uniunii 

Europene; încurajează Comisia să 

elaboreze un scenariu care să ia în 

considerare recomandările 

Parlamentului, pentru a răspunde la 

3. condamnă propunerile de a 

reduce, în termeni absoluți sau relativi, 

fondurile bugetare alocate politicii de 

coeziune; reamintește, în acest sens, 

faptul că pe durata celor două cadre 

financiare multianuale anterioare (2007-

2013 și 2014-2020), liniile bugetare 

dedicate coeziunii sociale și teritoriale, 

creșterii economice durabile și resurselor 

naturale au suferit o reducere drastică; 

remarcă faptul că acest lucru contravine 

în mod evident oricărei priorități legate de 

coeziunea economică și socială sau idei 

de solidaritate în cadrul UE, invocate atât 

de frecvent în discursul instituțiilor UE; 
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provocările actuale și viitoare, precum și 

pentru a defini noul set de priorități; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/15 

Amendamentul  15 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

în numele Comisiei pentru bugete 

Document de reflecție privind viitorul finanțelor UE 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3a. regretă faptul că este avută în 

vedere opțiunea de a spori fondurile 

bugetare alocate pentru sprijinirea unei 

doctrine militariste, securitare și a 

interferenței pe plan extern, o opțiune 

politică și ideologică asociată cu 

finanțarea și promovarea mai multor 

conflicte armate contemporane și care s-a 

aflat, de asemenea, la originea fluxurilor 

migratorii și a jefuirii resurselor în țările 

în curs de dezvoltare; denunță faptul că, 

pentru perioada de după 2020, Comisia și-

a anunțat intenția de a aloca, în fiecare 

an, 1,5 miliarde EUR din bugetul UE 

pentru Fondul european de apărare, 

opțiune care, dacă se ține seama și de 

contribuțiile statelor membre la 

finanțarea proiectelor de dezvoltare 

comune, ar putea însemna că pentru 

cercetarea în domeniul apărării și 

dezvoltarea capabilităților se vor cheltui 

5,5 miliarde EUR pe an; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/16 

Amendamentul  16 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

în numele Comisiei pentru bugete 

Document de reflecție privind viitorul finanțelor UE 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3c. condamnă cu fermitate perspectiva 

neoliberală a acestui document de 

reflecție, care continuă să impună 

popoarelor statelor membre modelul 

politic neoliberal, propunând ca, pe 

durata următorului CFM, 

condiționalitatea macroeconomică să fie 

consolidată prin stabilirea unei legături 

mai strânse între plata fondurilor de 

coeziune și punerea în aplicare a 

reformelor structurale, guvernanța 

economică și semestrul european; își 

exprimă, în plus, opoziția față de orice 

încercare de a stabili o corelație între 

plata fondurilor din bugetul UE și situația 

statului de drept în statele membre; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/17 

Amendamentul  17 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Dimitrios 

Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

în numele Comisiei pentru bugete 

Document de reflecție privind viitorul finanțelor UE 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3b. își exprimă opoziția față de 

intenția de a majora finanțarea alocată 

pentru apărare și acțiunile externe prin 

metode precum transferul de fonduri 

dedicate politicii de coeziune, printre 

altele; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/18 

Amendamentul  18 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

în numele Comisiei pentru bugete 

Document de reflecție privind viitorul finanțelor UE 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 d (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3d. denunță faptul că, deși cele cinci 

scenarii prezintă propuneri diferite în 

ceea ce privește alocările bugetare și 

sursele veniturilor bugetare, acestea au 

un element comun: toate prevăd că, în 

termeni absoluți sau relativi, fondurile 

alocate pentru politica de coeziune și 

politica agricolă ar trebui să fie reduse în 

favoarea acțiunii externe, a apărării și a 

securității; consideră că această opțiune 

profund motivată ideologic servește unor 

interese care pot fi clar identificate și 

ilustrează în mod clar în ce scop se 

desfășoară procesul de integrare 

europeană capitalistă; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/19 

Amendamentul  19 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Dimitrios 

Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

în numele Comisiei pentru bugete 

Document de reflecție privind viitorul finanțelor UE 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 e (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3e. solicită, în ceea ce privește politica 

agricolă comună, să se pună capăt 

inegalităților în distribuția plăților între 

statele membre, sectoarele productive și 

producători; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/20 

Amendamentul  20 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

în numele Comisiei pentru bugete 

Document de reflecție privind viitorul finanțelor UE 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. reamintește că, potrivit articolului 

311 din TFUE, Uniunea își asigură 

mijloacele necesare pentru atingerea 

obiectivelor sale; consideră că deficiențele 

actualului CFM, amploarea noilor priorități 

și impactul retragerii Regatului Unit din 

Uniunea Europeană constituie elemente 

care conduc la aceeași concluzie: este 

necesar să se desființeze plafonul de 

cheltuieli de 1 % din venitul național brut 

al UE (VNB) și, prin urmare, să se 

majoreze în mod semnificativ bugetul 

Uniunii pentru a răspunde provocărilor 

care ne așteaptă; se opune, în acest context, 

oricărei scăderi nominale a volumului 

bugetului UE în următorul CFM și 

consideră, prin urmare, că următorul CFM 

ar trebui să fie stabilit la nivelul de cel 

puțin 1,23 % din VNB-ul UE; se exprimă 

în favoarea unei discuții între statele 

membre cu privire la această chestiune; 

4. reamintește că, potrivit articolului 

311 din TFUE, Uniunea își asigură 

mijloacele necesare pentru atingerea 

obiectivelor sale; consideră că deficiențele 

actualului CFM, amploarea noilor priorități 

și impactul retragerii Regatului Unit din 

Uniunea Europeană constituie elemente 

care conduc la aceeași concluzie: este 

necesar să se desființeze plafonul de 

cheltuieli de 1 % din venitul național brut 

al UE (VNB) și, prin urmare, să se 

majoreze în mod semnificativ bugetul 

Uniunii pentru a răspunde provocărilor 

care ne așteaptă; se opune, în acest context, 

oricărei scăderi nominale a volumului 

bugetului UE în următorul CFM și 

consideră, prin urmare, că următorul CFM 

ar trebui să fie stabilit la nivelul de cel 

puțin 8 % din VNB-ul UE; se exprimă în 

favoarea unei discuții între statele membre 

cu privire la această chestiune; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/21 

Amendamentul  21 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

în numele Comisiei pentru bugete 

Document de reflecție privind viitorul finanțelor UE 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 4a. reamintește că cel mai recent 

cadru financiar multianual (CFM) pentru 

perioada 2014-2020 reprezintă mai puțin 

de 1 % din produsul național brut al 

statelor membre, ceea ce reprezintă o 

scădere semnificativă comparativ cu CFM 

anterior; solicită, prin urmare, o 

consolidare substanțială a bugetului UE, 

care ar trebui să fie cel puțin dublat în 

următorul CFM, și un buget alcătuit din 

contribuțiile bazate pe venitul național 

brut ale statelor membre, pentru a 

menține și a crește solidaritatea 

contributivă; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/22 

Amendamentul  22 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

în numele Comisiei pentru bugete 

Document de reflecție privind viitorul finanțelor UE 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. regretă faptul că bugetul UE este 

finanțat în principal din contribuțiile 

naționale bazate pe VNB, și nu din 

resurse proprii veritabile, astfel cum se 

prevede în tratatele UE; își reafirmă 

angajamentul față de o reformă veritabilă 

a sistemului de resurse proprii al UE, care 

să fie ghidată de principiile simplității, 

echității și transparenței și care să 

respecte recomandările Grupului la nivel 

înalt privind resursele proprii; subliniază 

că orice astfel de sistem ar trebui să 

includă un pachet echilibrat de noi 

resurse proprii ale UE, menit să sprijine 

obiectivele politice ale UE și care ar trebui 

să fie introdus progresiv pentru ca 

finanțele UE să devină mai echitabile și 

mai stabile; subliniază, în plus, că 

retragerea Regatului Unit din Uniune 

creează posibilitatea de a elimina toate 

corecțiile aplicate; se așteaptă ca, în acest 

sens, Comisia să prezinte propuneri 

legislative ambițioase și subliniază faptul 

că, în cadrul negocierilor viitoare, atât 

componenta de venituri, cât și cea de 

cheltuieli din următorul CFM vor fi tratate 

ca un pachet unic; 

5. subliniază că orice sistem de 

resurse proprii ale UE nu ar trebui să 

submineze și să înlocuiască principiul 

solidarității contributive;  subliniază, în 

plus, că retragerea Regatului Unit din 

Uniune creează posibilitatea de a elimina 

toate corecțiile aplicate; se așteaptă ca, în 

acest sens, Comisia să prezinte propuneri 

legislative și subliniază faptul că, în cadrul 

negocierilor viitoare, atât componenta de 

venituri, cât și cea de cheltuieli din 

următorul CFM vor fi tratate ca un pachet 

unic; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/23 

Amendamentul  23 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

în numele Comisiei pentru bugete 

Document de reflecție privind viitorul finanțelor UE 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. salută intenția Comisiei de a 

concepe viitorul buget al UE pe baza 

principiilor valorii adăugate la nivelul 

UE, accentului pus pe performanță, 

responsabilității și sporirii flexibilității, 

într-un cadru stabil și prin simplificarea 

normelor, după cum s-a arătat în 

documentul de reflecție; 

eliminat 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/24 

Amendamentul  24 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, 

Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

în numele Comisiei pentru bugete 

Document de reflecție privind viitorul finanțelor UE 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 7a. consideră că UE ar trebui să se 

îndrepte către o uniune fiscală în cadrul 

unui model de solidaritate progresiv sub 

controlul Parlamentului European și că, 

din punctul de vedere al veniturilor, ar 

trebui să stimuleze capacitatea fiscală 

prin intermediul unei schimbări de regim 

fiscal, care ar presupune abrogarea 

tuturor corecțiilor stabilite până în 

prezent; consideră că economiile din UE 

ar trebui să contribuie în funcție de 

ponderea lor economică, precum și de 

nivelul veniturilor pe cap de locuitor; 

constată că, pentru a crea un astfel de 

model de solidaritate, trebuie să se 

armonizeze la nivelul UE impozitul pe 

profit, printr-o bază de impozitare asupra 

căreia să se impună o rată minimă de 

impozitare efectivă, și trebuie să se unifice 

sistemele de calcul al profitului, obligând 

societățile transnaționale să își declare 

toate veniturile, cel puțin cele din zona 

UE; consideră că sunt, de asemenea, 

indispensabile noi date fiscale, cum ar fi, 

de exemplu, o taxă pe emisiile de gaze cu 

efect de seră și aplicarea unei taxe pe 

tranzacțiile financiare, care să prevină 

apariția unor mecanisme speculative și a 

unor comportamente financiare ce ar 
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putea genera riscuri sistemice, iar acest 

lucru ar presupune și izolarea 

paradisurilor fiscale și interzicerea sau 

penalizarea realizării de tranzacții cu 

jurisdicții fiscale incorecte sau 

necooperante; 

Or. en 



 

AM\1137621RO.docx  PE611.491v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

19.10.2017 B8-0565/25 

Amendamentul  25 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

în numele Comisiei pentru bugete 

Document de reflecție privind viitorul finanțelor UE 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. recunoaște că efortul de 

identificare a valorii adăugate la nivel 

european constituie un aspect esențial 

care trebuie abordat și este de acord cu 

faptul că bugetul Uniunii ar trebui să 

servească, printre altele, ca instrument 

pentru îndeplinirea obiectivelor tratatului 

și furnizarea de bunuri publice europene; 

subliniază, cu toate acestea, caracterul 

multidimensional al conceptului de 

valoare adăugată europeană și multiplele 

interpretări ale acestuia și se declară 

împotriva oricărei tentative de a utiliza 

definiția acestui concept pentru a pune la 

îndoială relevanța politicilor și 

programelor UE pe considerații 

economice pur cantitative sau pe termen 

scurt; consideră că există o valoare 

adăugată clară atunci când o acțiune are 

loc la nivel european, deoarece: 

– acțiunea ajunge mai departe decât ar 

putea să o facă eforturile naționale, 

regionale sau locale (efect de 

propagare);  

– se stimulează acțiuni la nivel național, 

regional sau local pentru îndeplinirea 

obiectivelor Tratatului UE, care altfel 

nu s-ar putea realiza; 

9. recunoaște că bugetul Uniunii 

Europene ar trebui să promoveze 

investițiile publice, prin sprijinirea 

sectoarelor productive și strategice 

(inclusiv modernizarea și sustenabilitatea 

acestora), crearea de locuri de muncă, 

combaterea sărăciei, a excluziunii sociale 

și a inegalităților, protecția mediului și 

utilizarea la maximum a potențialului 

fiecărei țări și regiuni, precum și prin 

urmărirea unor relații externe bazate pe 

solidaritate, cooperare, respect reciproc și 

pace; 
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– se sprijină acțiuni care pot fi finanțate 

numai prin punerea în comun a 

resurselor la nivelul UE, din cauza 

nevoilor de finanțare foarte ridicate; 

sau 

– contribuie la crearea și la sprijinirea 

păcii și stabilității în vecinătatea UE și 

dincolo de aceasta; 

încurajează Comisia să dezvolte în 

continuare conceptul de valoare adăugată 

la nivel european, ținând, în același timp, 

seama de caracteristicile teritoriale; invită 

Comisia să propună indicatori de 

performanță corespunzători în acest scop; 

Or. en 



 

AM\1137621RO.docx  PE611.491v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

19.10.2017 B8-0565/26 

Amendamentul  26 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

în numele Comisiei pentru bugete 

Document de reflecție privind viitorul finanțelor UE 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16a. constată că Fondul european 

pentru investiții strategice (FEIS) nu a 

fost în măsură să stimuleze suficient 

investițiile în activități adecvate; 

consideră că a venit momentul ca FEIS să 

fie înlocuit, deoarece a utilizat abuziv 

instrumentele financiare și a finanțat 

investiții ale sectorului privat care s-ar fi 

realizat oricum, aplicând principiul 

socializării pierderilor și privatizării 

profiturilor; solicită UE să elaboreze, în 

schimb, un amplu plan de investiții 

publice socioecologice, finanțate cu 

ajutorul noii capacități fiscale, care să 

urmărească dezvoltarea regiunilor celor 

mai defavorizate, să favorizeze o tranziție 

ecologică, dezvoltarea infrastructurilor 

supranaționale, a tehnologiilor și a 

utilizării ecoeficiente a materiilor prime și 

a energiei regenerabile și crearea de 

locuri de muncă mai multe și mai bune; 

consideră că, în această privință, cea mai 

potrivită strategie de investiții pentru a 

promova o schimbare industrială durabilă 

constă în acordarea de prioritate științei și 

dezvoltării inovatoare a tehnologiilor 

nepoluante, ecoeficiente, care utilizează la 

maximum materiile prime, adaptează 

producția la nevoile sociale și reduc 

amprenta ecologică. 
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Or. en 

 

 

 


