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6.3.2015 A8-0027/7 

Amendamentul 7 
Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Marisa Matias, Pablo Iglesias, Curzio Maltese, 
Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 
Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, 
Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming 
Flanagan 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Orientări pentru bugetul 2016 - Secțiunea III 
2015/2008(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Considerentul Aa (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Aa. întrucât, într-o perioadă de criză 
economică profundă și divergențe tot mai 
mari în cadrul UE, este necesară 
majorarea bugetului Comunității pentru a 
asigura un nivel suficient de resurse în 
bugetul exercițiului următor, cu accent 
special pe programele și proiectele 
destinate să stimuleze creșterea 
economică și crearea de locuri de muncă 
decente, să conducă la eradicarea sărăciei 
și la o dezvoltare inteligentă, durabilă și 
ecologică; subliniază că contribuțiile în 
vederea acestei majorări ar trebui să 
provină din majorarea plăților efectuate 
de statele membre cu cel mai înalt nivel al 
VNB și cel mai mare venit pe cap de 
locuitor, modificându-se principiile de 
contribuție actuale, care sunt inechitabile 
și părtinitoare; reamintește că este 
imperativ să se majoreze sprijinul acordat 
statelor membre, în special celor care se 
confruntă deja cu recesiunea economică, 
pentru investițiile în infrastructură, 
facilități sociale, cercetare, inovare și 
dezvoltare; 

Or. en 
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RO 

 

6.3.2015 A8-0027/8 

Amendamentul 8 
Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Marisa Matias, Martina Michels, Pablo Iglesias, 
Younous Omarjee, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 
Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López 
Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 
Luke Ming Flanagan 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Orientări pentru bugetul 2016 - Secțiunea III 
2015/2008(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 1 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  1a. consideră că este necesar un plan 
solid de investiții publice și insistă asupra 
faptului că ar trebui să se renunțe la 
politicile actuale ale UE dacă se dorește 
cu adevărat soluționarea problemelor 
legate de creșterea economică durabilă, 
șomaj, sărăcie, excludere socială și 
inegalități (salariale); subliniază că este 
necesară o nouă strategie pentru a 
deschide un nou drum pentru Europa, 
îndreptat spre ocuparea integrală a forței 
de muncă, locuri de muncă decente, 
salarii care să asigure un trai decent, 
coeziune socială și economică și protecție 
socială pentru toți, garantând cele mai 
înalte standarde de trai, un drum care să 
țină seama de nevoile de dezvoltare ale 
tuturor statelor membre, în special de ale 
celor mai puțin dezvoltate, și să 
promoveze o reală convergență, 
contribuind astfel la reducerea 
decalajelor de dezvoltare dintre statele 
membre și a disparităților economice, 
sociale și regionale existente; 

Or. en 
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 RO 

 

6.3.2015 A8-0027/9 

Amendamentul 9 
João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Marisa Matias, 
Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 
Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 
Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, 
Neoklis Sylikiotis, Luke Ming Flanagan 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Orientări pentru bugetul 2016 - Secțiunea III 
2015/2008(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 1 b (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  1b. condamnă cu tărie reducerile 
bugetare în domeniul științei și al 
inovării, în special cele 2,7 miliarde EUR 
din cadrul programului Orizont 2020; 

Or. en 



PE552.211v01-00 4/30 AM\1053199RO.doc 

RO 

 

6.3.2015 A8-0027/10 

Amendamentul 10 
Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, 
Pablo Iglesias, Martina Michels, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, 
Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 
Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 
Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, Luke Ming Flanagan 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Orientări pentru bugetul 2016 - Secțiunea III 
2015/2008(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 1 c (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  1c. subliniază că șomajul este cea mai 
urgentă prioritate pentru Uniunea 
Europeană; consideră că pentru 
relansarea economiilor statelor membre și 
crearea de noi locuri de muncă este 
necesar să se revină asupra politicilor de 
austeritate ale UE pentru a le permite 
statelor membre să aplice cele mai 
potrivite opțiuni de politică pentru situația 
lor specifică; este convins, prin urmare, 
că bugetul UE ar trebui să se concentreze 
în special pe crearea de locuri de muncă 
decente și o creștere economică durabilă; 

Or. en 
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 RO 

 

6.3.2015 A8-0027/11 

Amendamentul 11 
Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Orientări pentru bugetul 2016 - Secțiunea III 

2015/2008(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 2 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  2a. consideră că urmarea firească a unui 
buget UE mai mic ar trebui să fie o 
prezență mai redusă a Uniunii, nu o 
prezență sporită cu fonduri mai mici; 

Or. en 
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RO 

 

6.3.2015 A8-0027/12 

Amendamentul 12 
Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Martina Michels, Marisa Matias, 
Pablo Iglesias, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 
Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López 
Bermejo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan,  
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Orientări pentru bugetul 2016 - Secțiunea III 
2015/2008(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 3 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. subliniază că fondurile structurale și de 

investiții de la nivelul Uniunii reprezintă 
cea mai mare parte a cheltuielilor de 
investiții din cadrul bugetului UE și joacă 
un rol determinant în crearea de locuri de 
muncă, stimularea creșterii economice și 

promovarea competitivității și a inovării; 
subliniază faptul că politica de coeziune a 
UE a fost determinantă în sprijinirea 
investițiilor publice în sectoare economice 
vitale și a obținut în practică rezultate 

tangibile care pot permite statelor membre 
și regiunilor să depășească actuala criză și 
să îndeplinească obiectivele Strategiei 
Europa 2020; invită Comisia și statele 
membre să depună toate eforturile posibile 

pentru a adopta rapid, în următoarele luni, 
programele operaționale rămase, astfel 
încât implementarea acestora să atingă 

„viteza de croazieră” în 2016; 

3. subliniază că fondurile structurale și de 

investiții de la nivelul Uniunii reprezintă 
cea mai mare parte a cheltuielilor din 

cadrul bugetului UE și joacă un rol 
determinant în crearea de locuri de muncă, 
stimularea creșterii economice și 
promovarea coeziunii, a integrării și a 
inovării; subliniază faptul că politica de 
coeziune a UE a fost determinantă în 
sprijinirea investițiilor publice în sectoare 
economice vitale și a obținut în practică 

rezultate tangibile care pot permite statelor 
membre și regiunilor să depășească actuala 
criză, majorând în acest scop creditele 
pentru Fondul de coeziune și pentru 
fondurile structurale, în special pentru 
FSE și programe precum Progress, 
acordându-se o atenție deosebită locurilor 
de muncă care să garanteze angajaților 
drepturile care li se cuvin, drepturilor și 
oportunităților egale și luptei de 
combatere a sărăciei; subliniază 
necesitatea de a pune la dispoziția statelor 
membre instrumentele necesare pentru a 
sprijini cetățenii să depășească criza 
actuală; subliniază, în acest sens, 
necesitatea de a investi în domenii precum 
educația și mobilitatea, cercetarea și 
inovarea, precum și microîntreprinderile, 
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întreprinderile mici și mijlocii, pentru a 
promova crearea de locuri de muncă – în 
special în rândul tinerilor; invită Comisia 
și statele membre să depună toate eforturile 

posibile pentru a adopta rapid, în 
următoarele luni, programele operaționale 

rămase, astfel încât implementarea acestora 
să atingă „viteza de croazieră” în 2016; 

 

Or. en 
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RO 

 

6.3.2015 A8-0027/13 

Amendamentul 13 
Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, 
Pablo Iglesias, Martina Michels, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, 
Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 
Malin Björk, Fabio De Masi, João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, 
Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Tania González Peñas, Lola Sánchez 
Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Orientări pentru bugetul 2016 - Secțiunea III 

2015/2008(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 3 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  3a. reamintește că serviciile și prestațiile 
sociale din toate statele membre sunt sub 
presiune; subliniază că deciziile de 
politică la nivelul UE nu ar trebui să 
afecteze negativ nici disponibilitatea sau 
calitatea serviciilor și beneficiilor sociale 
din statele membre, nici capacitatea 
statelor membre de a le finanța; solicită, 
prim urmare, Comisiei să prezinte un 
proiect de buget care să consolideze 
capacitatea statelor membre de a-și 
salvgarda sistemele sociale; 

Or. en 
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 RO 

 

6.3.2015 A8-0027/14 

Amendamentul 14 
Dennis de Jong, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo  
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Orientări pentru bugetul 2016 - Secțiunea III 

2015/2008(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 3 b (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  3b. reamintește faptul că existența 
fondurilor regionale, structurale și de 
coeziune se datorează nevoii de a reduce 
decalajele dintre diferitele niveluri de 
dezvoltare economică din regiunile UE; ia 
act cu îngrijorare de faptul că mare parte 
a acestor fonduri este plătită statelor 
membre mai bogate; consideră că aceasta 
este o utilizare ineficace a fondurilor și că 
aceste fonduri ar trebui rezervate statelor 
membre care au realmente nevoie de ele; 

Or. en 
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RO 

 

6.3.2015 A8-0027/15 

Amendamentul 15 
Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Marisa Matias, 
Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 
Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Dennis de 
Jong, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Orientări pentru bugetul 2016 - Secțiunea III 
2015/2008(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 5 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. subliniază importanța mobilității 
transfrontaliere prin intermediul căreia 
Europa poate valorifica diversitatea 

competențelor populației și poate, în 
același timp, extinde posibilitățile de 
formare și de găsire a unui loc de muncă 

pentru toate generațiile; consideră că 
programele de mobilitate emblematice și 
cele care se bucură de succes, precum 
Erasmus+, aduc beneficii atât persoanelor 
individuale, cât și economiei, fiind astfel 

necesar să fie utilizate pe deplin; 
reamintește, în acest context, că trebuie 
întotdeauna să se țină seama de aspectele 
sociale ale mobilității, precum și că 
mobilitatea este doar unul dintre 
posibilele instrumente de combatere a 
șomajului și nu ar trebui să fie 
considerată o soluție de ultimă instanță; 

5. subliniază că mobilitatea 
transfrontalieră nu reprezintă soluția 
pentru problema nivelului ridicat al 
șomajului și insistă asupra faptului că 
bugetul UE ar trebui să sprijine inițiativa 
statelor membre de promovare a ocupării 
forței de muncă, în special prin 
stimularea investițiilor și încurajarea 
creării de noi locuri de muncă în 
regiunile care se confruntă cu un nivel 
ridicat al șomajului; subliniază rolul pe 
care îl joacă învățarea și formarea pe tot 
parcursul vieții, care îi permit Europei să 
valorifice diversitatea competențelor 

populației, extinzând, în același timp, 
posibilitățile de formare și de găsire a unui 

loc de muncă pentru toate generațiile; 
consideră că programele care se bucură de 
succes, precum Erasmus+, aduc beneficii 

atât persoanelor individuale, cât și 
economiei, fiind astfel necesar să fie 

valorificate pe deplin;  

Or. en 
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 RO 

 

6.3.2015 A8-0027/16 

Amendamentul 16 
João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, 
Martina Michels, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, 
Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 
Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 
Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, 
Pablo Iglesias, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Luke Ming Flanagan 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Orientări pentru bugetul 2016 - Secțiunea III 

2015/2008(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 5 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  5a. subliniază faptul că politica de 
austeritate a UE a determinat scăderea 
salariilor reale în statele membre, ceea ce 
va prelungi criza economică și socială; 
consideră că bugetul ar trebui utilizat 
pentru a susține eforturile de mărire a 
salariilor reale și de combatere a 
dumpingului social în statele membre; 

Or. en 
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RO 

 

6.3.2015 A8-0027/17 

Amendamentul 17 
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Fabio De Masi, 
João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Pablo Echenique, Tania González 
Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Orientări pentru bugetul 2016 - Secțiunea III 

2015/2008(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 6 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  6a. consideră că asumarea de către 
Comisie a unor competențe și mai mari de 
control asupra bugetelor naționale 
reprezintă un act profund nedemocratic; 

Or. en 
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 RO 

 

6.3.2015 A8-0027/18 

Amendamentul 18 
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Malin Björk, 
Luke Ming Flanagan 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Orientări pentru bugetul 2016 - Secțiunea III 
2015/2008(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 6 b (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  6b. consideră că o mai bună aplicare a 
bugetului UE ar elibera resurse 
semnificative; ia act de faptul că CCE 
arată în special că sistemele de control al 
serviciilor de audit din statele membre 
funcționează doar parțial; consideră că 
lipsa unor sisteme eficiente și eficace de 
control la nivelul statelor membre are un 
impact negativ asupra bugetului UE; 

Or. en 
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RO 

 

6.3.2015 A8-0027/19 

Amendamentul 19 
Miguel Viegas, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Paloma López Bermejo, Lidia Senra 
Rodríguez, Dennis de Jong, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Rina Ronja Kari  
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Orientări pentru bugetul 2016 - Secțiunea III 
2015/2008(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 8 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. salută, ca o primă etapă, planul de 
investiții prezentat de Comisie, care poate 
crea potențialul de a mobiliza 315 
miliarde EUR sub formă de investiții în 
infrastructură, educație și cercetare, 
precum și în IMM-uri și în întreprinderi 
cu capitalizare medie, pentru a compensa 
deficitul de investiții publice și private 
generat de criza economică și financiară; 
observă că bugetul UE ar trebui să 
reprezinte baza acestui plan de investiții, 
punând la dispoziție fondul de garantare 
în valoare de 8 miliarde EUR sub formă 
de credite de angajament și de plată 
necesare pentru dotarea Fondului 
european de investiții strategice (FEIS); 
consideră că această contribuție din 
partea bugetului UE ar trebui să aducă 
beneficii semnificative prin crearea unui 
efect de levier mai puternic; își confirmă 
dorința de a examina cu cea mai mare 
atenție înscrierea în buget a 
angajamentelor financiare ale UE față de 
BEI pentru crearea FEIS; 

eliminat 

Or. en 

 
6.3.2015 A8-0027/20 

Amendamentul 20 
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Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Marisa Matias, Martina Michels, Curzio Maltese, 
Paloma López Bermejo, Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez 
Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Pablo Iglesias, Luke Ming Flanagan 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Orientări pentru bugetul 2016 - Secțiunea III 
2015/2008(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 8 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. salută, ca o primă etapă, planul de 
investiții prezentat de Comisie, care poate 
crea potențialul de a mobiliza 315 
miliarde EUR sub formă de investiții în 
infrastructură, educație și cercetare, 
precum și în IMM-uri și în întreprinderi 
cu capitalizare medie, pentru a compensa 
deficitul de investiții publice și private 

generat de criza economică și financiară; 
observă că bugetul UE ar trebui să 

reprezinte baza acestui plan de investiții, 
punând la dispoziție fondul de garantare în 
valoare de 8 miliarde EUR sub formă de 
credite de angajament și de plată necesare 
pentru dotarea Fondului european de 

investiții strategice (FEIS); consideră că 
această contribuție din partea bugetului 
UE ar trebui să aducă beneficii 
semnificative prin crearea unui efect de 
levier mai puternic; își confirmă dorința 
de a examina cu cea mai mare atenție 
înscrierea în buget a angajamentelor 
financiare ale UE față de BEI pentru 
crearea FEIS; 

8. ia act de planul de investiții prezentat de 
Comisie, ca prim pas către recunoașterea 
faptului că lipsa de investiții în UE este o 
problemă; regretă că cuantumul real al 
fondurilor publice, îndeosebi sub forma 
garanțiilor publice, este prea scăzut 
pentru a stimula cu adevărat economia 
europeană și pentru a pentru a compensa 

deficitul de investiții publice și private 
generat de politicile de austeritate 
implementate ca urmare a crizei 
financiare; observă că chiar și volumul 
total de investiții avut în vedere, în valoare 
de 315 miliarde EUR pe o perioadă de trei 
ani, reprezintă un stimulent de sub 1 % 
din PIB-ul UE anual; reamintește că 
garanția bugetară a UE reprezintă mai 
puțin de 1 % din bugetul UE pentru 
următorii 5 ani, în timp ce bugetul însuși 
rămâne la sub 1 % din PIB-ul UE; 
observă că bugetul UE ar trebui să 

reprezinte baza acestui plan de investiții, 
punând la dispoziție fondul de garantare în 

valoare de 8 miliarde EUR sub formă de 
credite de angajament și de plată necesare 
pentru dotarea Fondului european de 

investiții strategice (FEIS); îndeamnă 
Comisia și Consiliul să asigure surse 
alternative de finanțare pentru aceste 
angajamente fără a epuiza resursele 
disponibile pentru Orizont 2020 și 
Mecanismul pentru interconectarea 
Europei, în special pentru acțiunile Marie 
Curie, EIT, JRP și Kiks; 
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Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/21 

Amendamentul 21 
Miguel Viegas, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Fabio De Masi, Liadh Ní Riada, 
Marisa Matias, Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Pablo Echenique, 
Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Luke Ming Flanagan, 
Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, 
Sofia Sakorafa  
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Orientări pentru bugetul 2016 - Secțiunea III 
2015/2008(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 8 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  8a. subliniază necesitatea unei strategii 
europene de investiții coerente care să 
prevadă crearea unui „program de 
investiții al UE pentru dezvoltare durabilă 
și ocuparea forței de muncă” în valoare 
de cel puțin 2 % din PIB-ul UE anual pe 
o perioadă de 10 ani, care să completeze 
eforturile similare ale statelor membre în 
materie de investiții publice; observă că 
un astfel de program de investiții s-ar 
autofinanța parțial printr-o creștere mai 
semnificativă a PIB-ului și prin venituri 
din impozite mai mari; invită Comisia și 
Consiliul să prevadă mijloacele financiare 
suplimentare necesare în propunerea lor 
de buget pentru 2016;  

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/22 

Amendamentul 22 
Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Marisa Matias, Martina Michels, Curzio Maltese, 
Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 
Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Pablo Echenique, Tania González Peñas, 
Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, 
Luke Ming Flanagan 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Orientări pentru bugetul 2016 - Secțiunea III 
2015/2008(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 9 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. subliniază caracterul suplimentar și 
complementar al planului de investiții 
propus și al bugetului UE, precum și 
angajamentul lor comun de a relansa 
economia și de a stimula crearea locurilor 
de muncă; subliniază că bugetul UE este, 
prin natura sa, un instrument de investiții 
major, care are un rol și o misiune specifice 
și care a produs rezultate reale cu o clară 
valoare adăugată europeană; este convins 

că trebuie depuse toate eforturile pentru a 
crea sinergii nu numai între planul de 
investiții și bugetul UE, ci și între acestea 

și bugetele naționale, pentru a reduce 
decalajul în materie de investiții, pentru a 

asigura convergența și stabilitatea în UE și 
pentru a maximiza efectul cheltuielilor 
publice asupra economiei reale; în plus, 

subliniază că este important să se elimine 
impedimentele existente în calea 

investițiilor, în special în ceea ce privește 
claritatea și previzibilitatea cadrului de 
reglementare; 

9. regretă profund faptul că FEIS nu 
reprezintă un adevărat plan de investiții 
publice pentru Europa; subliniază 
necesitatea de a dezvolta un program de 
investiții al UE pentru dezvoltare durabilă 
și ocuparea forței de muncă care să 
garanteze crearea de noi locuri de muncă 
și să asigure tranziția către o economie 
sustenabilă; solicită acordarea de sprijin 
adecvat pentru IMM-uri, 
microîntreprinderi și întreprinderi 
sociale; îndeamnă statele membre și 
Comisia să îmbunătățească utilizarea 
obligațiunilor BEI și a instrumentelor 
existente, cum ar fi fondurile europene de 
investiții, în sprijinul unei strategii de 
redresare din fonduri publice; subliniază 
că bugetul UE este, prin natura sa, un 

instrument de investiții major, care are un 
rol și o misiune deosebite și care a produs 

rezultate reale cu o clară valoare adăugată 
europeană; este convins că trebuie depuse 
toate eforturile pentru a asigura controlul 
și responsabilitatea democratică a 
politicilor de investiții ale UE, pentru a 
crea sinergii nu numai între un astfel de 
plan de investiții și bugetul UE, ci și între 
acestea și bugetele naționale, pentru a 
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reduce decalajul în materie de investiții, 

pentru a asigura convergența și stabilitatea 
în UE și pentru a maximiza efectul 
cheltuielilor publice asupra economiei 

reale, acordând prioritate investițiilor 
pentru cu scopul de a reduce decalajele 
dintre nivelurile diferite de dezvoltare 
economică ale regiunilor și statelor 
membre din UE; în plus, subliniază că este 

important să se elimine impedimentele 
existente în calea investițiilor, în special în 
ceea ce privește claritatea și previzibilitatea 

cadrului de reglementare; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/23 

Amendamentul 23 
Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Rina Ronja Kari, Martina Michels, Marisa Matias, 
Pablo Iglesias, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 
Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López 
Bermejo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, Luke Ming 
Flanagan 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Orientări pentru bugetul 2016 - Secțiunea III 
2015/2008(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 10 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  10a. subliniază faptul că este necesară 
redirecționarea fondurilor bugetare 
dinspre cheltuielile militare și de 
securitate către o politică externă civilă 
orientată spre dezvoltare, pentru a reduce 
cheltuielile militare pe termen lung; 
reamintește poziția sa conform căreia 
fondurile de la rubrica 4 trebuie angajate 
în favoarea unei politici externe civile 
pașnice, care să garanteze că Uniunea 
Europeană devine un actor mondial 
nonviolent; solicită Comisiei să acorde 
prioritate rolului Uniunii de mediator 
care propune doar soluții pașnice și în 
beneficiul civililor în caz de conflict, 
garantând totodată susținerea 
angajamentelor Uniunii de eradicare a 
sărăciei, dezvoltare durabilă, atingerea 
ODM, controlul armelor, regimul TNP și 
dezarmarea nucleară; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/24 

Amendamentul 24 
Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, 
Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 
Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 
Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Orientări pentru bugetul 2016 - Secțiunea III 
2015/2008(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 10 b (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  10b. respinge utilizarea bugetului Uniunii 
pentru a finanța o UE militaristă și 
neoliberală; susține necesitatea unui 
program alternativ care să sprijine 
dezvoltarea durabilă, o cerere internă 
consolidată și nedăunătoare mediului 
care să se bazeze pe salarii progresive, 
ocuparea completă a forței de muncă cu 
drepturi, bunăstare socială, eradicarea 
sărăciei și a excluderii sociale și o 
coeziune socială și economică 
îmbunătățită; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/25 

Amendamentul 25 
Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Martina Michels, Marisa Matias, Pablo Iglesias, 
Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 
Kostas Chrysogonos, Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, 
Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Orientări pentru bugetul 2016 - Secțiunea III 
2015/2008(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 11 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. constată cu îngrijorare că, deși este una 

dintre cele mai sigure zone geografice din 
lume, Europa se confruntă cu noi tipuri de 

riscuri pentru securitatea sa internă, care 
impun asigurarea unei cooperări și 
coordonări polițienești și judiciare mai 
strânse, dezvoltarea de măsuri pentru o 
mai bună integrare și pentru creșterea 
coeziunii sociale și, totodată, promovarea 
stabilității și a păcii în zonele afectate de 
conflicte; subliniază că efortul comun de 
a gestiona fluxurile migratorii se află la 
intersecția dintre solidaritatea internă și 
cea externă; își reafirmă sprijinul pentru 
consolidarea mijloacelor UE și pentru 
dezvoltarea unei culturi a partajării 
echitabile a sarcinilor în materie de 
gestionare a problemelor legate de azil și 
migrație în rândul statelor membre, 
pentru a asigura existența unor frontiere 
externe securizate și sigure, demne de 
valorile fundamentale ale UE, referindu-
se în special la acțiunile din Marea 
Mediterană și de la frontiera de sud-est a 
UE; invită Comisia să propună măsuri 
specifice de consolidare a programelor și 

instrumentelor pertinente, demonstrând 
astfel angajamentul UE de a răspunde 
acestor probleme; 

11. constată cu îngrijorare că, deși este una 

dintre cele mai sigure zone geografice din 
lume, Europa se confruntă cu noi tipuri de 

riscuri pentru securitatea sa internă, care 
impun o schimbare în cadrul actualelor 
politici, prin dezvoltarea de măsuri pentru 

o mai bună integrare și pentru creșterea 
coeziunii sociale și asigurarea unei 
cooperări și coordonări polițienești și 
judiciare mai strânse pentru promovarea 
stabilității și a păcii în zonele afectate de 

conflicte; reamintește că actuala tendință 
de militarizare a controalelor la frontieră 
este ineficace și costisitoare și încalcă 
drepturile fundamentale, inclusiv dreptul 
de a cere azil; invită Comisia să propună 

măsuri specifice de consolidare a 
programelor și instrumentelor pertinente, 
demonstrând astfel angajamentul UE de a 

răspunde acestor provocări; 
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6.3.2015 A8-0027/26 

Amendamentul 26 
João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 
Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Pablo Echenique, 
Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, Pablo Iglesias, 
Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Orientări pentru bugetul 2016 - Secțiunea III 
2015/2008(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 15 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  15a. subliniază că bugetul Uniunii ar 
trebui utilizat astfel încât să se acorde 
prioritate politicilor de reală convergență, 
bazate pe progrese sociale și pe 
salvgardarea și promovarea potențialului 
fiecărei țări, pe crearea de locuri de 
muncă, pe utilizarea durabilă a resurselor 
naturale și pe protecția mediului, 
urmărind o reală coeziune economică și 
socială; respinge Tratatul de stabilitate 
fiscală, pachetul privind guvernanța 
economică și Pactul euro plus care se 
bazează pe tot mai multe măsuri de 
austeritate atât la nivelul UE, cât și la 
nivelul statelor membre și care vor adânci 
actuala criză economică și socială, în 
special în țările care se confruntă cu 
situații economice și sociale mai dificile; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/27 

Amendamentul 27 
João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, 
Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 
Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, 
Pablo Iglesias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan, 
Marisa Matias  
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Orientări pentru bugetul 2016 - Secțiunea III 
2015/2008(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 16 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  16a. consideră că este necesar să se 
renunțe la politicile actuale ale UE dacă 
se dorește cu adevărat soluționarea 
problemelor legate de creșterea 
economică durabilă, șomaj, sărăcie, 
excludere socială și inegalități (la nivelul 
veniturilor); subliniază că este necesară o 
nouă strategie pentru a deschide un nou 
drum pentru Europa, îndreptat spre 
ocuparea integrală a forței de muncă, 
locuri de muncă decente, salarii care să 
asigure un trai decent, coeziune socială și 
economică și protecție socială pentru toți, 
garantând cele mai înalte standarde de 
trai, un drum care să țină seama de 
nevoile de dezvoltare ale tuturor statelor 
membre, în special de ale celor mai puțin 
dezvoltate dintre ele, și să promoveze o 
reală convergență, contribuind astfel la 
reducerea decalajelor de dezvoltare dintre 
statele membre și a disparităților 
economice, sociale și regionale existente; 

Or. en 



PE552.211v01-00 26/30 AM\1053199RO.doc 

RO 

 

6.3.2015 A8-0027/28 

Amendamentul 28 
João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Luke Ming Flanagan  
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Orientări pentru bugetul 2016 - Secțiunea III 

2015/2008(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 16 b (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  16b. sprijină crearea unui program de 
sprijin pentru țările în cazul cărora 
apartenența la zona euro s-a dovedit a fi 
nesustenabilă care să ofere compensare 
adecvată pentru daunele rezultate ca 
urmare a negocierii părăsirii zonei euro; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/29 

Amendamentul 29 
João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Liadh Ní Riada, Paloma López 
Bermejo  
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Orientări pentru bugetul 2016 - Secțiunea III 
2015/2008(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 16 c (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  16c. solicită instituirea unor planuri de 
urgență care să furnizeze resurse 
financiare pentru a sprijini economiile 
țărilor care au făcut obiectul intervenției 
Troicii, prevăzând excepțiile necesare 
pentru funcționarea pieței unice și politici 
comune; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/30 

Amendamentul 30 
João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Marisa Matias, 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 
Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Malin Björk, Fabio De Masi, 
Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, 
Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 
Luke Ming Flanagan  
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Orientări pentru bugetul 2016 - Secțiunea III 

2015/2008(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 16 d (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  16d. invită Comisia să acorde o prioritate 
reală combaterii sărăciei, propunând 
acțiuni specifice de reducere a sărăciei și 
modalități prin care bugetul UE să vină în 
completarea măsurilor luate la nivelul 
statelor membre, în plus față de alocarea 
a milioane de euro pentru promovarea 
acestei politici; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/31 

Amendamentul 31 
João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Marisa Matias, 
Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Fabio De Masi, 
Lidia Senra Rodríguez, Pablo Echenique, Tania González Peñas, Luke Ming Flanagan, 
Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, 
Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa  
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Orientări pentru bugetul 2016 - Secțiunea III 
2015/2008(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 17 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  17a. solicită înlocuirea actualei Strategii 
Europa 2020 cu o „strategie europeană 
pentru solidaritate și dezvoltare durabilă” 
bazată pe un nou set de politici 
economice, sociale și de mediu care să 
stimuleze investițiile în următoarele 
domenii: 
 

 (i) calitatea muncii sub toate aspectele 
(salarii, stabilitate, condiții de muncă și 
formare) și îmbunătățirea calificărilor, 
pentru a avea o forță de muncă foarte 
competentă și calificată, 

 (ii) infrastructura de bază și cea destinată 
industriei, 

 (iii) serviciile publice, pentru a le 
îmbunătăți calitatea, 

 (iv) o politică de coeziune puternică, 
pentru a promova coeziunea economică și 
socială, 

 (v) protecția mediului și a resurselor 
naturale; 

 (vi) îmbunătățirea standardelor de muncă, 
de mediu și de siguranță și a standardelor 
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sociale pentru a obține o armonizare către 
standardele cele mai înalte, 

 (vii) economia socială, 

 (viii) protecția socială, pentru a eradica 
sărăcia și a combate excluziunea socială, 

 (ix) cercetare și inovare (publică), pentru 
a garanta accesul tuturor la beneficiile 
acestora, 

 (x) promovarea culturii și a participării 
cetățenești, 

 (xi) „dematerializarea” treptată a 
economiei; 

Or. en 

 
 

 
 


