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28.5.2018 B8-0239/6 

Amendamentul  21 

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 

Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 9a. atrage atenția asupra posibilității 

introducerii unor măsuri fiscale 

coordonate între statele membre, care să 

vizeze capitalurile mari și să fie în 

beneficiul populației, lucrătorilor și 

țărilor lor; respinge noțiunea creării unei 

„politici fiscale europene”; 

   Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/22 

Amendamentul  22 

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 

Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 10a. solicită crearea unor programe de 

susținere a statelor membre care doresc să 

negocieze ieșirea din zona euro pe motiv 

că participarea la aceasta a devenit 

neviabilă și insuportabilă; consideră că 

aceste programe ar trebui să prevadă o 

compensare adecvată pentru prejudiciile 

sociale și economice cauzate de aderarea 

la moneda unică; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/23 

Amendamentul  23 

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 

Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 11a. solicită să se pună din nou 

accentul pe unul dintre principiile 

fondatoare ale PAC, și anume 

„asigurarea unui nivel de trai corect 

pentru fermieri”, pentru a combate 

concentrarea tot mai mare a producției, 

reducerea numărului de mici fermieri, 

agravarea asimetriilor regionale și 

dependența externă de bunuri, care 

favorizează cele mai mari economii ale 

UE și marile întreprinderi agricole; 

regretă că acest fenomen periclitează un 

patrimoniu rural și agricol de importanță 

mondială, în timp ce marile întreprinderi 

agricole își măresc marjele comerciale și 

își impun propriul model de sistem 

alimentar mondial, cu consecințe nefaste 

pentru mediu; subliniază rolul central al 

fermierilor în politica agricolă și 

alimentară; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/24 

Amendamentul  24 

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 

Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 12a. solicită consolidarea Fondului 

european pentru pescuit și afaceri 

maritime (FEPAM), care are ca scop 

principal sprijinirea pescuitului la scară 

mică, a pescuitul costier și a celui 

artizanal, îmbunătățirea securității flotei, 

a condițiilor de muncă și a sănătății și 

igienei la bord, îmbunătățirea cunoașterii 

resurselor naționale și contribuția la 

consolidarea capacităților științifice și 

tehnice ale institutelor de cercetare și 

dezvoltare din statele membre; pledează 

pentru crearea unor mecanisme de 

compensare și de sprijin pentru veniturile 

pescarilor, având în vedere caracterul 

instabil al activității de pescuit; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/25 

Amendamentul  25 

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 

Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13a. solicită consolidarea liniilor 

bugetare care promovează soluții reale 

pentru primirea și incluziunea socială a 

refugiaților și a migranților; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/26 

Amendamentul  26 

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 

Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 14a. se opune categoric creării 

Fondului european de apărare și 

Programului european de dezvoltare 

industrială în domeniul apărării 

(EDIDP), precum și creării noii rubrici V, 

„Securitate și apărare”, din care urmează 

să fie finanțat Fondul european de 

apărare după 2020; reamintește că, în 

conformitate cu articolul 41 alineatul (2) 

din Tratatul privind Uniunea Europeană, 

cheltuielile legate de operațiunile cu 

implicații militare sau de apărare nu 

trebuie acoperite din bugetul Uniunii; 

denunță și regretă profund viteza fără 

precedent cu care este militarizată UE; 

lansează un apel la dezarmare, inclusiv la 

dezarmarea nucleară, la demobilizarea 

trupelor și la încetarea intervențiilor 

militare externe; solicită insistent 

dizolvarea NATO; reamintește că cea mai 

bună modalitate de a promova pacea este 

prin susținerea măsurilor pentru 

eradicarea sărăciei, acordarea de ajutor 

umanitar și o dezvoltare economică și 

socială sustenabilă și echitabilă; 

consideră că cooperarea externă ar trebui 

să se bazeze pe principiul solidarității 

internaționale și pe respectarea totală a 

dorinței de dezvoltare și a ritmului de 

dezvoltare al fiecărei țări; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/27 

Amendamentul  27 

Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 14b. subliniază că este necesară o PAC 

publică care să acorde prioritate pieței 

interne, să plaseze prețurile rentabile în 

centrul politicii agricole și să creeze 

instrumente pentru reglementarea piețelor 

și a producției; respinge orice încercare 

de renaționalizare a costurilor PAC; 

subliniază că sunt necesare mecanisme de 

reglementare publică a producției și a 

piețelor, care să asigure prețuri echitabile 

de producție și un venit stabil și echitabil 

pentru fermieri; solicită să se pună din 

nou accentul pe unul dintre principiile 

fondatoare ale PAC, și anume 

„asigurarea unui nivel de trai corect 

pentru fermieri”, pentru a combate 

concentrarea tot mai mare a producției, 

reducerea numărului de mici fermieri, 

agravarea asimetriilor regionale și 

dependența externă de bunuri, care 

favorizează cele mai mari economii ale 

UE și marile întreprinderi agricole; 

regretă că acest fenomen periclitează un 

patrimoniu rural și agricol de importanță 

mondială, în timp ce marile întreprinderi 

agricole își măresc marjele comerciale și 

își impun propriul model de sistem 

alimentar mondial, cu consecințe nefaste 

pentru mediu; subliniază rolul central al 

fermierilor în politica agricolă și 

alimentară; consideră că, de la lansarea 

sa, PAC nu a aplicat unul dintre 
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principiile sale fondatoare, și anume 

„asigurarea unui nivel de trai echitabil 

pentru cei care lucrează pământul”; 

consideră că apropiata reformă ar trebui 

să se axeze din nou pe acest principiu 

fundamental, pentru a combate 

concentrarea tot mai mare a producției și 

reducerea numărului micilor fermieri, 

care agravează fenomenul depopulării 

zonelor rurale; subliniază rolul central al 

fermierilor în politica agricolă și 

alimentară; se opune cu fermitate poziției 

dominante pe piață și stabilirii injuste a 

prețurilor practicate de marile 

întreprinderi agroalimentare, în 

detrimentul siguranței, calității și 

suveranității alimentare, al sănătății 

umane și animale, al calității vieții 

animalelor și al mediului; subliniază 

importanța combaterii inegalităților în 

economiile rurale și a facilitării unei 

reînnoiri generaționale în sectorul 

agricol; invită Comisia, având în vedere 

apropiata reformă a PAC, să deplaseze 

punctul de interes al PAC actuale, 

dominată de agricultura intensivă și de 

monoculturi extensive, către o politică 

agricolă și alimentară sustenabilă, luând 

în considerare diversele aspecte și 

provocări economice, sociale, de mediu, 

nutriționale și de sănătate; regretă, 

așadar, reducerile de la bugetul 

agriculturii, și regretă profund că aceste 

reduceri s-au concentrat asupra 

dezvoltării rurale vitale și cheltuielilor 

pentru mediul agricol, în loc să se 

concentreze pe plățile directe mai puțin 

specifice; consideră că aceste reduceri 

disproporționate și eliminarea fondurilor 

destinate mediului (așa-numitele „fonduri 

de ecologizare”) din pilonul 1 

demonstrează că, în pofida discursurilor 

oficiale, se constată o tendință de 

îndepărtare generalizată de la inovarea 

agro-ecologică și de favorizare a unor 

practici pe termen lung care provoacă 

probleme mediului agricol; invită Comisia 

să ia măsuri pentru a crește vizibilitatea și 
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a consolida rolul femeilor în sectorul 

agricol; condamnă cu fermitate 

acapararea terenurilor și solicită Comisiei 

și statelor membre să ia rapid măsuri; 

reafirmă că apa reprezintă un drept 

universal, care ar trebui garantat fiecărei 

ființe umane și care nu ar trebui să facă 

obiectul privatizării; solicită Comisiei să 

interzică toate formele de brevetare a 

semințelor, pentru a proteja agricultorii 

împotriva presiunii concurenței exercitate 

de întreprinderile multinaționale 

producătoare de semințe, precum și să 

protejeze varietățile locale și patrimoniul 

nostru genetic și cultural; invită Comisia 

să interzică, în cooperare cu statele 

membre, autorizarea, cultivarea și 

vânzarea produselor OMG și să includă 

în noua PAC, drept condiționalitate, 

gestionarea integrată a dăunătorilor, 

pentru a reduce utilizarea pesticidelor; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/28 

Amendamentul  28 

Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 14c. solicită UE să revină la obiectivele 

fundamentale și la principiile Uniunii și 

să pună accentul pe o Europă liberă și 

deschisă, în care cei care fug de persecuții 

sunt primiți cu brațele deschise și în care 

resursele sunt direcționate spre 

cooperarea, și nu spre confruntarea cu 

țările învecinate; respinge înființarea unei 

Uniuni europene a apărării și activarea 

cooperării structurate permanente 

(PESCO), care prejudiciază principiul 

consensului PESC/PSAC, conducând la 

crearea unei armate a UE și determinând 

direct multiplicarea conflictelor și 

fragilizarea păcii; se opune, prin urmare, 

majorării bugetelor statelor membre 

pentru securitate și apărare; insistă 

asupra faptului că UE și statele sale 

membre ar trebui să colaboreze pentru 

pace, pentru soluționarea pașnică și pe 

cale diplomatică a conflictelor, inclusiv 

prin intermediul inițiativelor de mediere, 

precum și pentru programe de dezarmare, 

demobilizare și reintegrare în 

conformitate cu Carta Organizației 

Națiunilor Unite; sprijină regimul 

Tratatului de neproliferare nucleară 

(TNP) și dezarmarea nucleară; se opune 

categoric creării Fondului european de 

apărare și Programului european de 

dezvoltare industrială în domeniul 

apărării (EDIDP), precum și creării noii 



 

AM\1154519RO.docx  PE621.622v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

rubrici V, „Securitate și apărare”, din 

care urmează să fie finanțat Fondul 

european de apărare după 2020; 

reamintește că, în conformitate cu 

articolul 41 alineatul (2) din Tratatul 

privind Uniunea Europeană, cheltuielile 

legate de operațiunile cu implicații 

militare sau de apărare nu trebuie 

acoperite din bugetul Uniunii; denunță și 

regretă profund viteza fără precedent cu 

care este militarizată UE; lansează un 

apel la dezarmare, inclusiv la dezarmarea 

nucleară, la demobilizarea trupelor și la 

încetarea intervențiilor militare externe; 

solicită insistent dizolvarea NATO; 

reamintește că cea mai bună modalitate 

de a promova pacea este prin susținerea 

măsurilor pentru eradicarea sărăciei, 

acordarea de ajutor umanitar și o 

dezvoltare economică și socială 

sustenabilă și echitabilă; consideră că 

cooperarea externă ar trebui să se bazeze 

pe principiul solidarității internaționale și 

pe respectarea totală a dorinței de 

dezvoltare și a ritmului de dezvoltare al 

fiecărei țări; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/29 

Amendamentul  29 

Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii 

Propunere de rezoluție 

Referirea ?? (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere propunerea Comisiei de 

a remedia deficitul de finanțare lăsat de 

Brexit prin fluxuri de venituri 

suplimentare din resursele proprii; 

- având în vedere faptul că nu va exista, 

așadar, o reducere a sumei totale 

destinate distribuirii; 

- având în vedere faptul că una dintre 

consecințele ieșirii Regatului Unit din 

Uniunea Europeană este că va exista un 

stat membru mai puțin care beneficiază 

de fondurile Uniunii, și ar trebui, prin 

urmare, să fie disponibilă o cotă 

proporțională mai mare pentru toate 

celelalte state membre în domenii cum ar 

fi PAC, PCP, Fondul de coeziune etc.; 

Or. en 

 

 


