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2.3.2016 A8-0036/35 

Amendamentul  35 

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

De Masi, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 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 7 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  7a. se opune utilizării 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 

garantarea unor drepturi, protecție 

socială, eradicarea sărăciei și a 

excluziunii sociale și o coeziune socială și 

economică îmbunătățită; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/36 

Amendamentul  36 

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

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Matt Carthy, Jiří 

Maštálka, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, 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 8 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  8a. subliniază că bugetul Uniunii ar 

trebui utilizat astfel încât să se acorde 

prioritate politicilor care urmăresc 

atingerea unei reale convergențe, bazate 

pe progrese sociale și pe protejarea 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 și mai multe 

măsuri de austeritate și duc la 

perpetuarea acestora, 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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2.3.2016 A8-0036/37 

Amendamentul  37 

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

De Masi, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Jiří Maštálka, 

Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, 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 8 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  8b. 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, 

excluziune socială și inegalități (la nivelul 

veniturilor); subliniază că este necesară o 

nouă strategie pentru a deschide un nou 

drum pentru Europa, îndreptat către 

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 cele ale statelor mai 

puțin dezvoltate, și să promoveze o reală 

convergență, contribuind astfel la 

reducerea decalajelor de dezvoltare dintre 

statele membre și a inegalităților 

economice, sociale și regionale existente; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/38 

Amendamentul  38 

Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sabine Lösing, Fabio De Masi, 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Marina 

Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0036/2016 

Jens Geier 

Orientări pentru bugetul 2017 - Secțiunea III 

2016/2004(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. subliniază că bugetul pe 2017 va fi 

afectat de provocări interne și externe în 

materie de securitate, care ar putea lua și 

forma unor amenințări teroriste sau a 

extremismului, și că, prin implementarea 

agendei comune, Uniunea și statele 

membre au vizat garantarea unui spațiu 

de libertate, securitate și justiție la nivelul 

UE; subliniază, în acest context, 

importanța instrumentelor bugetare ale 

UE, precum Fondul pentru securitate 

internă (FSI), pentru a face față celor mai 

importante provocări și a consolida 

cooperarea operațională transfrontalieră; 

eliminat 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/39 

Amendamentul  39 

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

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Matt Carthy, Jiří 

Maštálka, Kateřina Konečná, 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 15 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  15a. 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 



 

AM\1088422RO.doc  PE579.732v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

2.3.2016 A8-0036/40 

Amendamentul  40 

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

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

Martínez, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Rina Ronja Kari, Martina Michels, Patrick Le 

Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy, 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 17 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  17a. își exprimă îngrijorarea în legătură 

cu numărul mare al acuzațiilor de 

tratamente și de condiții de primire 

inumane cu care se confruntă refugiații și 

solicitanții de azil în centrele de primire a 

refugiaților și solicitanților de azil, în 

special cele care beneficiază de sprijin 

financiar din partea UE; evidențiază mai 

ales situația îngrijorătoare din centrele de 

asistență directă, aflate în Irlanda, și din 

centrele de primire inițială, aflate în 

Lampedusa și la Pozzallo, în Italia; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/41 

Amendamentul  41 

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

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

Martínez, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina 

Anderson, Rina Ronja Kari, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat, 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 17 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  17b. își exprimă îngrijorarea profundă cu 

privire la faptul că minorii neînsoțiți nu 

sunt protejați în mod corespunzător de-a 

lungul rutei către un loc sigur și solicită o 

anchetă amănunțită în cazul celor 

10 000 de copii dispăruți semnalat de 

EUROPOL; solicită o anchetă 

aprofundată a tuturor măsurilor și 

proiectelor, în special a acelora care 

beneficiază de sprijin financiar din partea 

UE și care sunt puse în aplicare în 

domeniul migrației, azilului și gestionării 

frontierelor cu sprijin din partea statelor 

membre, pentru a verifica dacă acestea 

respectă dreptul european și 

internațional, în special Carta drepturilor 

omului a ONU, Convenția din 1951 

privind statutul refugiaților, Convenția cu 

privire la drepturile copilului, Convenția 

europeană a drepturilor omului și Carta 

drepturilor fundamentale a UE; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/42 

Amendamentul  42 

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

González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Estefanía Torres Martínez, Sofia 

Sakorafa, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Matt Carthy, Martina Anderson, Rina Ronja Kari, Barbara Spinelli, Martina 

Michels, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy, Kostas 

Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka 

Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0036/2016 

Jens Geier 

Orientări pentru bugetul 2017 - Secțiunea III 

2016/2004(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. subliniază importanța majorării 

finanțării pentru mecanismele de relocare, 

procedurile de relocare și operațiunile de 

returnare, în special în cadrul Fondului 

pentru azil, migrație și integrare (FAMI), 

în vederea realizării unei politici europene 

eficace în materie de azil și migrație, 

prevenind și reducând în același timp 
migrația ilegală; subliniază nevoia de a 

crea în cadrul bugetului UE oportunități de 

instituire a unor zone de relocare și a unor 

zone sigure pe continentul african și în 

Orientul Mijlociu, în cooperare cu Uniunea 

Africană, Liga Arabă și Înaltul Comisariat 

al Națiunilor Unite pentru Refugiați 

(UNHCR); 

18. subliniază nevoia de a se asigura și de 

a se garanta faptul că drepturile omului, 

drepturile și libertățile civile, protecția 

socială, inclusiv protecția pentru 

persoanele cele mai vulnerabile, asistența 

medicală, prestațiile sociale și financiare 

sunt aplicate în deplină conformitate cu 

dreptul internațional, în special cu Carta 

drepturilor omului a ONU, cu Convenția 

privind statutul refugiaților, cu Convenția 

cu privire la drepturile copilului, cu 

Convenția europeană a drepturilor 

omului și cu Carta drepturilor 

fundamentale a UE; subliniază importanța 

majorării finanțării pentru mecanismele și 

procedurile de relocare, în special în cadrul 

Fondului pentru azil, migrație și integrare 

(FAMI), în vederea adoptării unei 

abordări bazate pe solidaritate a politicii 
europene în materie de azil și migrație, 

întrucât metodele sigure și legale 

reprezintă singurul mod în care poate fi 

prevenită și redusă; subliniază nevoia de a 

crea în cadrul bugetului UE, eventual prin 

crearea unor noi instrumente financiare, 
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a unor oportunități de instituire a unor 

zone de relocare și a unor zone sigure pe 

continentul african și în Orientul Mijlociu, 

în cooperare cu Uniunea Africană, Liga 

Arabă și Înaltul Comisariat al Națiunilor 

Unite pentru Refugiați (UNHCR); 

subliniază faptul că acest lucru nu ar 

trebui să împiedice UE să-și asume partea 

sa de responsabilitate găzduirea 

refugiaților în Europa; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/43 

Amendamentul  43 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Sabine Lösing, Fabio De Masi, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Jiří Maštálka, Kateřina 

Konečná, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, 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 26 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  26a. 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 

sociale pentru a obține o armonizare care 

să urmărească atingerea standardelor 
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cele mai înalte; 

 (vii) economia socială; 

 (viii) protecția socială, pentru eradicarea 

sărăciei și combaterea excluziunii sociale; 

 (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 
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2.3.2016 A8-0036/44 

Amendamentul  44 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Stelios Kouloglou, Takis 

Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0036/2016 

Jens Geier 

Orientări pentru bugetul 2017 - Secțiunea III 

2016/2004(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  26b. solicită elaborarea de programe de 

sprijin pentru acele state membre care ar 

dori să negocieze ieșirea din zona euro pe 

motiv că participarea lor a devenit 

nesustenabilă și de nesuportat; consideră 

că astfel de programe ar oferi o 

compensație adecvată pentru daunele 

sociale și economice provocate de 

apartenența la zona euro; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/45 

Amendamentul  45 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Martina Michels, Javier Couso Permuy, 

Kostadinka Kuneva, Liadh Ní Riada, Lola Sánchez Caldentey 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0036/2016 

Jens Geier 

Orientări pentru bugetul 2017 - Secțiunea III 

2016/2004(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. își reiterează sprijinul pentru reforma 

aprofundată necesară a sistemului de 

resurse proprii ale Uniunii și consideră că 

activitatea Grupului la nivel înalt privind 

resursele proprii, creat în contextul 

acordului privind CFM 2014-2020, 

prezintă o importanță politică de prim rang; 

se așteaptă ca Comisia și Consiliul să își 

asume responsabilitatea pentru rezultatul 

final al procesului de reformă, care ar 

trebui să se contureze până la sfârșitul 

anului 2016, inclusiv pentru orice 

eventuală propunere privind asigurarea 

resurselor proprii; reamintește că ideea 

principală care stă la baza reformei 

sistemului de resurse proprii este aceea de 

a face componenta de venituri a bugetului 

Uniunii mai autonomă, dar și mai stabilă, 

mai simplă, mai echitabilă, mai sustenabilă 

și mai predictibilă, ușurând totodată sarcina 

cheltuielilor excesive din partea bugetelor 

naționale și îmbunătățind transparența și 

vizibilitatea pentru cetățeni, fără a le 

majora însă sarcina fiscală globală; 

consideră că, pentru ca UE să dispună de 

un buget independent, trebuie instituite 

resurse proprii veritabile; 

31. își reiterează sprijinul pentru reforma 

aprofundată necesară a sistemului de 

resurse proprii ale Uniunii și consideră că 

activitatea Grupului la nivel înalt privind 

resursele proprii, creat în contextul 

acordului privind CFM 2014-2020, 

prezintă o importanță politică de prim rang; 

se așteaptă ca Comisia și Consiliul să țină 

seama de rezultatul final al procesului de 

reformă, care ar trebui să se contureze până 

la sfârșitul anului 2016, inclusiv de orice 

eventuală propunere privind asigurarea 

resurselor proprii; reamintește că ideea 

principală care stă la baza reformei 

sistemului de resurse proprii este aceea de 

a face componenta de venituri a bugetului 

Uniunii mai autonomă, dar și mai stabilă, 

mai simplă, mai echitabilă, mai sustenabilă 

și mai predictibilă, ușurând totodată sarcina 

cheltuielilor excesive din partea bugetelor 

naționale și îmbunătățind transparența și 

vizibilitatea pentru cetățeni, fără a le 

majora însă sarcina fiscală globală; insistă 

asupra faptului că UE necesită noi 

resurse proprii, bazate , printre altele, pe 

impozitarea tranzacțiilor financiare și pe 

impozitarea adecvată a tuturor 

întreprinderilor multinaționale care sunt 

implicate în evaziunea fiscală; consideră 
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că acest lucru constituie un răspuns 

adecvat la cerințele marii majorități a 

cetățenilor europeni; consideră că, pentru 

ca UE să dispună de un buget independent, 

trebuie instituite resurse proprii veritabile; 

Or. en 

 

 


