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2.3.2016 A8-0036/24 

Amendamentul  24 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis  

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0036/2016 

Jens Geier 

Orientări pentru bugetul 2017 - Secțiunea III 

2016/2004(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ba (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ba. întrucât, pentru a compensa slaba 

redresare economică, noile manifestări 

ale crizei latente și accentuarea 

divergențelor din UE, este necesară 

asigurarea unei majorări corespunzătoare 

a bugetului Uniunii 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 ducă la 

eradicarea sărăciei, precum și la o 

creștere și o dezvoltare inteligente, 

durabile și ecologice; subliniază faptul că 

contribuțiile la această creștere ar trebui 

să rezulte din majorarea rambursărilor 

făcute de statele membre cu cel mai mare 

venit național brut (VNB) și cu cel mai 

mare venit pe cap de locuitor, ajustând 

sistemul actual părtinitor și inechitabil al 

criteriilor privind contribuțiile; 

reamintește că este imperativ să se 

majoreze sprijinul acordat statelor 

membre, în special celor care se 

confruntă cu recesiunea economică, 

pentru investițiile în infrastructură, 

unități sociale, cercetare, inovare și 
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dezvoltare; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/25 

Amendamentul  25 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Fabio De Masi, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli, Matt Carthy, Jiří Maštálka, 

Kateřina Konečná, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis  

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0036/2016 

Jens Geier 

Orientări pentru bugetul 2017 - Secțiunea III 

2016/2004(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. constată că bugetul Uniunii s-a dovedit 

a fi o resursă esențială în efortul de a 

soluționa crizele recente și de a răspunde 
nevoilor care nu au fost neapărat 

anticipate pe durata negocierilor privind 

CFM 2014-2020, cum ar fi cele legate de 

Fondul european pentru investiții strategice 

(FEIS), de migrație și de criza refugiaților, 

sau de tensiunile geopolitice din 

vecinătatea europeană, care au generat un 

număr de urgențe și provocări majore, în 

timp ce, în cadrul UE, ritmul redresării 

economice și al investițiilor este sub 

potențial, iar deficitul investițional 

persistă; 

1. subliniază faptul că bugetul Uniunii ar 

trebui folosit astfel încât să se acorde 

prioritate politicilor de reală convergență, 

integrare și coeziune, care să fie bazate pe 

progres social și solidaritate și care să 

garanteze și să promoveze crearea de 

locuri de muncă decente, de calitate și 

stabile, utilizarea durabilă a resurselor 

naturale și protecția mediului; subliniază 
că bugetul Uniunii s-a dovedit a fi redus, 

în ciuda potențialului său de a deveni o 

resursă importantă pentru soluționarea 

crizelor recente și satisfacerea nevoilor 

care nu au fost anticipate pe durata 

negocierilor privind CFM 2014-2020, cum 

ar fi cele legate de Fondul european pentru 

investiții strategice (FEIS), de migrație și 

de criza refugiaților, sau de tensiunile 

geopolitice din vecinătatea europeană, care 

au generat un număr de urgențe și 

provocări majore, în timp ce, în cadrul UE, 

ritmul redresării economice și scăderea 

continuă a nivelurilor investițiilor publice 

și private sub potențialul acestora au dus 

la un deficit investițional și la adâncirea 

diferențelor dintre statele membre, 

regiunile și cetățenii UE; 
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Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/26 

Amendamentul  26 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Sabine Lösing, 

Fabio De Masi, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Barbara Spinelli, Matt Carthy, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, 

Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis  

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0036/2016 

Jens Geier 

Orientări pentru bugetul 2017 - Secțiunea III 

2016/2004(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  1a. 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 creștere a 

salariilor reale și de combatere a 

dumpingului social în statele membre; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/27 

Amendamentul  27 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Barbara Spinelli, Matt Carthy, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, 

Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, 

Dimitrios Papadimoulis  

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0036/2016 

Jens Geier 

Orientări pentru bugetul 2017 - Secțiunea III 

2016/2004(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. subliniază că capacitatea limitată a 

bugetului Uniunii de a interveni pentru 

soluționarea acestor crize este, în această 

etapă, cauzată în principal de utilizarea 

tuturor mijloacelor disponibile convenite în 

cadrul negocierilor privind CFM, și mai 

ales de utilizarea instrumentelor specifice, 

cum ar fi instrumentul de flexibilitate; 

reamintește rolul hotărâtor care îi revine 

Parlamentului în procesul de elaborare a 

instrumentelor respective în cadrul 

negocierilor privind CFM; subliniază totuși 

faptul că, în cazul în care crizele se vor 

agrava în continuare, mobilizarea integrală 

a resurselor puse la dispoziție prin 

mecanismele de flexibilitate în vigoare nu 

va mai fi suficientă pentru a soluționa 

problemele; în acest context, îndeamnă 

Consiliul să își revizuiască poziția cu 

privire la înscrierea în buget a creditelor 

destinate instrumentelor speciale din CFM, 

pentru a diminua presiunea asupra 

bugetului Uniunii; reamintește, în acest 

sens, poziția sa de lungă durată, potrivit 

căreia creditele de plată aferente 

instrumentelor speciale (Instrumentul de 

2. subliniază că capacitatea limitată a 

bugetului Uniunii de a interveni pentru 

soluționarea acestor crize este, în această 

etapă, cauzată în principal de utilizarea 

tuturor mijloacelor disponibile convenite în 

cadrul negocierilor privind CFM, și mai 

ales de utilizarea instrumentelor specifice, 

cum ar fi instrumentul de flexibilitate; 

reamintește rolul hotărâtor care îi revine 

Parlamentului în procesul de elaborare a 

instrumentelor respective în cadrul 

negocierilor privind CFM; subliniază totuși 

faptul că, în cazul în care crizele se vor 

agrava în continuare, mobilizarea integrală 

a resurselor puse la dispoziție prin 

mecanismele de flexibilitate în vigoare nu 

va mai fi suficientă pentru a soluționa 

problemele; în acest context, îndeamnă 

Consiliul să își revizuiască poziția cu 

privire la înscrierea în buget a creditelor 

destinate instrumentelor speciale din CFM, 

pentru a diminua presiunea asupra 

bugetului Uniunii; reamintește, în acest 

sens, poziția sa de lungă durată, potrivit 

căreia creditele de plată aferente 

instrumentelor speciale (Instrumentul de 
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flexibilitate, Fondul de solidaritate al UE, 

Fondul european de ajustare la globalizare 

și rezerva pentru ajutoare de urgență) ar 

trebui luate în calcul peste plafoanele 

înscrise în CFM, cum este cazul creditelor 

de angajament; așteaptă cu interes să se 

adopte măsuri pentru a soluționa această 

problemă, în contextul evaluării la 

jumătatea perioadei a CFM; 

flexibilitate, Fondul de solidaritate al UE, 

Fondul european de ajustare la globalizare 

și rezerva pentru ajutoare de urgență) ar 

trebui luate în calcul peste plafoanele 

înscrise în CFM, cum este cazul creditelor 

de angajament; este de părere că o 

revizuire amănunțită a CFM ar trebui 

considerată ca fiind o ocazie de a 

soluționa problemele legate de aspecte-

cheie și de criza viitoare în cadrul 

bugetului Uniunii, de a asigura un nivel 

rezonabil de flexibilitate și de a stabili 

plafoane mai ridicate pentru liniile 

bugetare aferente programelor UE celor 

mai solicitate, punând accentul pe 

dezvoltarea socială; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/28 

Amendamentul  28 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Fabio De Masi, Sofia Sakorafa, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, 

Kateřina Konečná, Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis  

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0036/2016 

Jens Geier 

Orientări pentru bugetul 2017 - Secțiunea III 

2016/2004(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  2a. subliniază necesitatea unei strategii 

europene de investiții coerente sub forma 

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 a PIB-ului și prin 

venituri din impozite mai mari; invită 

Comisia și Consiliul să includă mijloacele 

financiare suplimentare necesare în 

propunerile lor de buget pentru 2017; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/29 

Amendamentul  29 

Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli, Matt Carthy, Marisa Matias, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, Stelios Kouloglou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0036/2016 

Jens Geier 

Orientări pentru bugetul 2017 - Secțiunea III 

2016/2004(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Subtitlul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Întocmirea bugetului ținând seama de 

previziunile economice și în concordanță 

cu semestrul european pentru coordonarea 

politicilor economice 

Întocmirea bugetului ținând seama de 

previziunile economice și în concordanță 

cu coordonarea politicilor economice 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/30 

Amendamentul  30 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Sabine Lösing, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Javier Couso Permuy, 

Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva  

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0036/2016 

Jens Geier 

Orientări pentru bugetul 2017 - Secțiunea III 

2016/2004(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2a (nou) (după subtitlul 2) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  2a. solicită elaborarea unor planuri de 

urgență pentru a sprijini economiile 

țărilor în care a intervenit troica, care să 

prevadă resurse financiare și excepțiile 

necesare pentru funcționarea pieței unice 

și politicile comune; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/31 

Amendamentul  31 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Fabio De Masi, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Barbara Spinelli, Matt Carthy, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, 

Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, 

Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis  

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0036/2016 

Jens Geier 

Orientări pentru bugetul 2017 - Secțiunea III 

2016/2004(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. ia act de previziunile economice pentru 

Europa elaborate de Comisie (în toamna lui 

2015), care indică o redresare modestă, 

chiar dacă la un nivel încă inferior 
potențialului de creștere al UE; subliniază 

însă că această redresare trebuie să se 

bazeze pe consolidarea fundamentelor 

creșterii pentru a stimula crearea de locuri 

de muncă și revenirea la ocuparea integrală 

a forței de muncă și constată că șomajul pe 

termen lung și foarte lung, îndeosebi în 

regiunile cele mai sărace ale Uniunii și în 

rândul tinerilor, se situează în continuare la 

niveluri îngrijorătoare, iar UE întâmpină 

dificultăți în restructurarea 

industriei;observă că persistă disparitățile 

dintre regiunile europene și dintre statele 

membre în ceea ce privește dezvoltarea 

economică și atrage atenția asupra 

decalajului dintre europenii cei mai săraci 

și europenii cei mai bogați; ia act, de 

asemenea, de apariția unor noi provocări, 

cum ar fi riscul încetinirii ritmului de 

creștere a economiilor de piață emergente 

și a schimburilor comerciale la nivel 

mondial, presiunile fiind intensificate în 

3. ia act de previziunile economice pentru 

Europa elaborate de Comisie (în toamna lui 

2015), care indică o redresare foarte 

modestă și lentă, în continuare sub nivelul 

potențialului de creștere al UE; subliniază 

însă că această redresare trebuie să se 

bazeze pe consolidarea fundamentelor 

creșterii pentru a stimula crearea de locuri 

de muncă și revenirea promptă la ocuparea 

integrală a forței de muncă; constată că 

șomajul pe termen lung și foarte lung, 

îndeosebi în regiunile cele mai sărace ale 

Uniunii și în rândul tinerilor, se situează în 

continuare la niveluri îngrijorătoare, iar UE 

întâmpină dificultăți în restructurarea 

industriei; regretă că persistă și se 

accentuează disparitățile dintre regiunile 

europene și dintre statele membre în ceea 

ce privește dezvoltarea economică și 

aspectele sociale și atrage atenția asupra 

decalajului din ce în ce mai mare dintre 

europenii cei mai săraci și europenii cei 

mai bogați; ia act, de asemenea, de apariția 

unor noi provocări, cum ar fi riscul 

încetinirii ritmului de creștere a 

economiilor de piață emergente și de 
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special de volatilitatea de pe piețele 

chineze, de nevoia de a aborda criza legată 

de migrație și criza refugiaților, precum și 

de tensiunile geopolitice persistente; 

realizare a schimburilor comerciale, 

presiunile fiind intensificate în special de 

volatilitatea de pe piețele chineze, de 

nevoia de a aborda criza legată de migrație 

și criza refugiaților, precum și de tensiunile 

geopolitice persistente; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/32 

Amendamentul  32 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, Javier Couso Permuy, 

Kostadinka Kuneva 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0036/2016 

Jens Geier 

Orientări pentru bugetul 2017 - Secțiunea III 

2016/2004(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. ia act, de asemenea, de Analiza anuală a 

creșterii pentru 2016 elaborată de Comisie; 

este ferm convins că stimularea 

investițiilor, inclusiv printr-o creștere mai 

bine coordonată a investițiilor publice și 

private, cu accent pe obiectivele Strategiei 

Europa 2020, reprezintă un răspuns politic 

potrivit pentru o politică economică mai 

echilibrată; consideră că aceste două 

elemente ar trebui luate în considerare în 

vederea pregătirii proiectului de buget 

pentru 2017, întrucât acestea ar putea 

contribui la identificarea priorităților într-

un context economic specific; solicită, prin 

urmare, să se creeze mai multe sinergii 

între dimensiunea specifică Uniunii 

Europene a semestrului european pentru 

coordonarea politicilor economice și 

bugetul Uniunii, care este, de asemenea, 

piatra de temelie pentru o zonă euro 

stabilă; 

4. ia act, de asemenea, de Analiza anuală a 

creșterii pentru 2016 elaborată de Comisie; 

este ferm convins că stimularea 

investițiilor, inclusiv printr-o creștere mai 

bine coordonată a investițiilor publice și 

private, cu accent pe obiectivele Strategiei 

Europa 2020, reprezintă un răspuns politic 

potrivit pentru o politică economică mai 

echilibrată; subliniază faptul că ar trebui 

depuse eforturi suplimentare pentru 

creșterea investițiilor, în special prin 

crearea de noi instrumente financiare 

bazate pe un nou plan european de 

investiții publice finanțat cu noi resurse 

proprii, pe baza unui sistem fiscal mai 

bine armonizat și progresiv; consideră că, 

la determinarea deficitelor structurale ale 

statelor membre, contribuțiile acestora la 

bugetul UE nu ar trebui luate în calcul; 
consideră că aceste două elemente ar trebui 

luate în considerare în vederea pregătirii 

proiectului de buget pentru 2017, întrucât 

acestea ar putea contribui la identificarea 

priorităților într-un context economic 

specific; solicită, prin urmare, să existe mai 

multe sinergii și mai multă 

complementaritate în special între 
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politicile de investiții publice din bugetele 

statelor membre și bugetul Uniunii, în 

special în ceea ce privește politicile care 

vizează promovarea creșterii economice și 

a creării sustenabile de locuri de muncă, 

piatra de temelie a UE;  

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/33 

Amendamentul  33 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Javier Couso 

Permuy, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis  

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0036/2016 

Jens Geier 

Orientări pentru bugetul 2017 - Secțiunea III 

2016/2004(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. salută, în acest context, eforturile 

Comisiei de a spori utilizarea fondurilor 

structurale și de investiții europene pentru 

a sprijini prioritățile-cheie formulate în 

recomandările specifice fiecărei țări; ia 

act de propunerea Comisiei privind 

instituirea Programului de sprijin pentru 

reforme structurale și îndeamnă Comisia să 

garanteze că finanțările vor fi alocate cu 

scopul de a consolida coeziunea 

economică, socială și teritorială în 

conformitate cu articolul 174 din TFUE; 

 

5. salută, în acest context, eforturile 

Comisiei de a spori utilizarea fondurilor 

structurale și de investiții europene pentru 

a sprijini prioritățile-cheie; regretă 

profund faptul că, pe parcursul 

negocierilor bugetului UE pe 2016, s-a 

pus capăt finanțării acordate Inițiativei 

privind ocuparea forței de muncă în 

rândul tinerilor (YEI) după primul an de 

implementare, în condițiile în care 

șomajul în rândul tinerilor înregistrează 

în continuare cele mai ridicate niveluri în 

UE și solicită ca aceasta să fie evaluată 

rapid și aplicată din nou cu 

promptitudine; ia act de propunerea 

Comisiei privind instituirea Programului de 

sprijin pentru reforme structurale și 

îndeamnă Comisia să garanteze că 

finanțările vor fi alocate cu scopul de a 

consolida coeziunea economică, socială și 

teritorială în conformitate cu articolul 174 

din TFUE; 

Or. en 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. observă și regretă faptul că evaziunea 

fiscală practicată de întreprinderi a dus la 

pierderi uriașe de venituri fiscale pentru 

statele membre și, prin urmare, la o 

reducere a contribuțiilor acestora la bugetul 

UE; consideră, de asemenea, că o astfel de 

concurență neloială în domeniul fiscal 

înseamnă, în unele cazuri, un transfer de 

PIB de la un stat membru la altul și un 

transfer de VNB către paradisuri fiscale din 

afara UE, reducând astfel contribuțiile 

agregate ale statelor membre la bugetul 

UE; 

7. observă și regretă faptul că evaziunea 

fiscală practicată de întreprinderi a dus la 

pierderi uriașe de venituri fiscale pentru 

statele membre și, prin urmare, la o 

reducere a contribuțiilor acestora la bugetul 

UE; consideră, de asemenea, că o astfel de 

concurență neloială în domeniul fiscal 

înseamnă, în unele cazuri, un transfer de 

PIB de la un stat membru la altul și un 

transfer de VNB către paradisuri fiscale din 

afara UE, reducând astfel contribuțiile 

agregate ale statelor membre la bugetul 

UE; invită statele membre să promoveze și 

să instituie măsuri concrete pentru a 

combate în mod activ corupția în 

domeniul achizițiilor publice; 

Or. en 

 

 


