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28.5.2018 B8-0239/13 

Amendamentul  13 

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1a. se opune oricărei scăderi nominale 

sau relative a volumului bugetului UE în 

următorul CFM; consideră că este nevoie 

de o majorare substanțială a bugetului 

UE, cu scopul de a consolida rolul său 

redistributiv, contribuind astfel la 

aplicarea principiului coeziunii 

economice și sociale; consideră că această 

majorare ar trebui realizată prin creșterea 

contribuțiilor statelor membre pe baza 

venitului lor național brut (VNB), 

întărind, prin redistribuire, principiul 

fundamental conform căruia statele 

membre cu cel mai mare VNB trebuie să 

contribuie proporțional mai mult, 

contribuind la coeziunea economică și 

socială, și nu la adâncirea disparităților în 

Uniunea Europeană; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/14 

Amendamentul  14 

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 2a. consideră că ponderea politicii de 

coeziune în bugetul total al UE ar trebui 

să crească semnificativ după 2020, având 

în vedere că Fondul de coeziune și 

fondurile structurale ar trebui să joace un 

rol efectiv în combaterea asimetriilor 

dintre statele membre și din interiorul 

acestora; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/15 

Amendamentul  15 

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3a. consideră că majorarea bugetului 

comunitar ar trebui să ducă la investiții 

publice mai susținute și să sprijine mai 

mult sectoarele productive, să reducă 

numeroasele dependențe structurale ale 

țărilor, să creeze locuri de muncă unde 

drepturile lucrătorilor sunt protejate și 

servicii publice de calitate și să valorifice 

la maximum potențialul țărilor; 

subliniază că ar trebui respinse orice 

condiții impuse în schimbul executării 

fondurilor comunitare; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/16 

Amendamentul  16 

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 4a. consideră că regula unanimității 

trebuie păstrată ca o garanție a unui 

buget al UE în beneficiul tuturor statelor 

membre și nu numai al unora dintre ele; 

pledează pentru creșterea capacității de 

gestionare autonome și flexibile a noului 

CFM pentru fiecare stat membru prin 

respingerea unei centralizări mai mari și 

a birocrației excesive în ceea ce privește 

normele comune de aplicare a acestuia; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/17 

Amendamentul  17 

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 5a. respinge cu fermitate 

subordonarea politicii de coeziune 

reformelor structurale impuse în cadrul 

guvernanței economice a UE, deoarece 

politica de coeziune nu ar trebui să fie 

folosită ca instrument de sancționare 

financiară a statelor membre sau a 

regiunilor care resping politicile de 

dereglementare și de privatizare; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/18 

Amendamentul  18 

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 6a. respinge cu vehemență orice fel de 

condiționalități macroeconomice la 

aplicarea fondurilor UE; atrage atenția 

asupra riscurilor legate de crearea unor 

forme de condiționalități politice, pe care, 

de asemenea, le respinge; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/19 

Amendamentul  19 

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 7a. susține crearea unui program 

adaptat nevoilor și dificultăților specifice 

ale regiunilor ultraperiferice, recuperarea 

activităților de pescuit POSEI și crearea 

de noi legături de transport POSEI; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/20 

Amendamentul  20 

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 8a. solicită majorarea fondurilor 

alocate programelor de promovare a 

locurilor de muncă cu drepturi și 

integrarea socială a tinerilor, garantându-

se că fondurile UE nu contribuie la 

crearea de stagii neremunerate, la condiții 

de muncă precare sau la înlocuirea 

locurilor de muncă permanente cu munca 

temporară sau stagiile neremunerate; 

Or. en 

 

 


