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10.3.2017 A8-0060/33 

Amendamentul  33 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Martina Michels, Fabio De Masi, Barbara 

Spinelli, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 

Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureșan 

referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2018, secțiunea III – Comisia 

2016/2323(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  5a. evidențiază faptul că economia socială 

și solidară reprezintă în prezent peste 2 

milioane de întreprinderi, dintre care 

180 000 de cooperative; subliniază faptul 

că sectorul economiei sociale și solidare 

numără peste 4,5 milioane de angajați în 

UE, generând peste 10 % din VNB al UE; 

solicită acordarea de sprijin suplimentar 

și simplificarea accesului la finanțare 

pentru economiile sociale și solidare, în 

special prin extinderea sferei de aplicare a 

programelor și instrumentelor financiare 

existente la nivelul UE și al statelor 

membre, solicitând totodată noi măsuri 

concrete pentru promovarea și extinderea 

în continuare a cooperativelor și a 

modelului economic al întreprinderilor 

sociale, întrucât acest model rămâne 

subreprezentat și subfinanțat în 

comparație cu alte modele de 

întreprinderi, în pofida ponderii sale 

importante din VNB și din locurile de 

muncă din Uniune; reiterează rolul 

economiilor sociale și solidare pentru 

consolidarea creșterii sustenabile și 

inteligente, pentru crearea de locuri de 

muncă decente și sustenabile și pentru 

coeziune și integrare socială; accentuează 

faptul că ar trebui ca economiile sociale și 
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solidare să fie sprijinite în continuare și 

să fie mai accesibile, subliniind totodată 

că acest sector rămâne un furnizor 

important de servicii sociale, de sănătate, 

de educație, de protecție a mediului, de 

producție și de distribuție a energiei; 

  

Or. en 



 

AM\1119845RO.docx  PE598.533v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

10.3.2017 A8-0060/34 

Amendamentul  34 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina Michels, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra 

Rodríguez, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, 

Takis Hadjigeorgiou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureșan 

referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2018, secțiunea III – Comisia 

2016/2323(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. subliniază faptul că Fondul european 

pentru investiții strategice (FEIS) 

reprezintă un instrument cu un rol și un 

potențial important în reducerea 

decalajului în materie de investiții care 

încă se manifestă în Europa și recunoaște 

rezultatele pozitive obținute până în 

prezent; salută, de asemenea, propunerea 

Comisiei privind prelungirea FEIS până 

în 2020 care ar trebui să vizeze 

îmbunătățirea în continuare a 

funcționării acestui fond, inclusiv în ceea 

ce privește aplicarea principiului 

adiționalității și asigurarea echilibrului 

geografic, domenii în care este nevoie de 

mai multe eforturi; subliniază faptul că 

selecția proiectelor finanțate prin FEIS ar 

trebui să se facă în funcție de calitate și de 

cerere; salută intenția Comisiei de a da un 

rol mai însemnat Platformei europene de 

consiliere în materie de investiții, în 

sensul unei mai bune canalizări a 

asistenței tehnice locale UE și al unui mai 

bun echilibru geografic; solicită Comisiei 

să analizeze periodic valoarea adăugată a 

FEIS printr-o evaluare a impactului 

fondului; 

eliminat 
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Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/35 

Amendamentul  35 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Xabier Benito 

Ziluaga, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Fabio De 

Masi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Nikolaos Chountis, Neoklis 

Sylikiotis, Kostas Chrysogonos, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, 

Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureșan 

referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2018, secțiunea III – Comisia 

2016/2323(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  12a. subliniază că bugetul Uniunii ar 

trebui utilizat pentru a acorda prioritate 

politicilor de reală convergență, bazate pe 

progrese sociale și pe salvgardarea și 

promovarea potențialului fiecărei țări, 

crearea de locuri de muncă, utilizarea 

sustenabilă a resurselor naturale și 

protecția mediului, cu obiectivul unei 

coeziuni economice și sociale veritabile și 

respingând condiționalitatea 

macroeconomică; respinge Tratatul de 

stabilitate fiscală, cadrul de guvernanță 

economică și Pactul euro plus, care se 

bazează pe adoptarea de măsuri de 

austeritate și pe perpetuarea acestora, atât 

la nivelul UE, cât și la nivelul statelor 

membre și care vor accentua 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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10.3.2017 A8-0060/36 

Amendamentul  36 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Nikolaos Chountis, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureșan 

referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2018, secțiunea III – Comisia 

2016/2323(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  13a. solicită să fie create programe de 

sprijin pentru statele membre care doresc 

să negocieze ieșirea lor din zona euro pe 

motiv că participarea lor la aceasta a 

devenit nesustenabilă și insuportabilă; 

consideră că astfel de programe ar trebui 

să ofere o compensație adecvată pentru 

daunele sociale și economice provocate de 

aderarea la moneda unică; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/37 

Amendamentul  37 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Xabier Benito 

Ziluaga, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nikolaos 

Chountis, Neoklis Sylikiotis, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureșan 

referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2018, secțiunea III – Comisia 

2016/2323(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  13b. solicită să fie elaborate planuri de 

urgență prin care să fie sprijinite 

economiile țărilor în care a intervenit 

troica, care să prevadă resurse financiare 

și derogările necesare în ceea ce privește 

funcționarea pieței unice și politicile 

comune; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/38 

Amendamentul  38 

Barbara Spinelli, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Marisa 

Matias, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina 

Michels, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureșan 

referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2018, secțiunea III – Comisia 

2016/2323(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. salută rolul jucat de anumite 

instrumente, cum ar fi Fondul pentru 

securitate internă (FSI) și Fondul pentru 

azil, migrație și integrare (FAMI), pentru a 

trata efectele crizei migrației și a 

refugiaților și problemele umanitare 

aferente și solicită resurse corespunzătoare 

pentru aceste fonduri în cadrul bugetelor 

aferente exercițiilor financiare viitoare; 

reiterează importanța principiului 

împărțirii sarcinilor între statele membre, 

în finanțarea eforturilor necesare pentru 

primirea adecvată a refugiaților; salută, de 

asemenea, rolul jucat de agențiile UE din 

domeniul justiției și al afacerilor interne, 

cum ar fi Europol, Agenția Europeană 

pentru Paza de Frontieră și de Coastă, 

EASO, Eurojust, Agenția pentru Drepturi 

Fundamentale și eu-LISA și solicită, în 

acest context, să li se asigure acestor 

agenții un buget și resurse umane 

suplimentare pentru a-și îndeplini 

mandatul; este convins că UE trebuie să 

investească mai mult în securitizarea și 

gestionarea frontierelor, intensificând 

cooperarea între agențiile de apărare a 

ordinii publice și autoritățile naționale, în 

combaterea terorismului și a radicalizării, 

precum și în îmbunătățirea măsurilor și 

14. subliniază că este necesar să se adopte 

o abordare bazată pe drepturile omului în 

ceea ce privește migrația; condamnă 

accentul tot mai mare care se pune pe 

returnări, detenție și externalizarea 

controalelor la frontieră în cadrul 

politicilor UE, care pun în pericol 

respectarea drepturilor omului; salută 

rolul jucat de anumite instrumente, cum ar 

fi Fondul pentru azil, migrație și integrare 

(FAMI), în acordarea de sprijin statelor 

membre pentru a răspunde nevoilor 

migranților, solicitanților de azil și 

refugiaților și solicită resurse 

corespunzătoare pentru aceste fonduri în 

cadrul bugetelor aferente exercițiilor 

financiare viitoare; reiterează importanța 

principiului solidarității între statele 

membre în finanțarea eforturilor necesare 

pentru primirea adecvată a refugiaților; 

salută, de asemenea, rolul jucat de agențiile 

UE din domeniul justiției și al afacerilor 

interne, în special de EASO și de Agenția 

pentru Drepturi Fundamentale și solicită, în 

acest context, să li se asigure acestor 

agenții un buget și resurse umane 

suplimentare pentru a-și îndeplini 

mandatul; 
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practicilor de integrare pentru persoanele 

care au nevoie de protecție internațională 

și garantând o desfășurare echitabilă a 

operațiunilor de returnare pentru 

persoanele care nu au dreptul la protecție 

internațională, cu respectarea deplină a 

principiului nereturnării; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/39 

Amendamentul  39 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, 

Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nikolaos Chountis, Neoklis 

Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureșan 

referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2018, secțiunea III – Comisia 

2016/2323(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. subliniază că bugetul actual al FSI, 

constituit din angajamente în valoare de 

aproximativ 700 de milioane EUR, nu este 

suficient pentru a răspunde provocărilor 

în materie de securitate generate de 

terorismul internațional; prin urmare, 

solicită majorarea resurselor financiare 

pentru a aduce infrastructura de 

securitate la un nivel mai adecvat și mai 

modern; 

15. respinge utilizarea bugetului UE 

pentru a finanța o UE militaristă și 

neoliberală; susține necesitatea unui 

program alternativ care să promoveze 

pacea și dezarmarea, dezvoltarea 

sustenabilă și consolidarea cererii interne 

nedăunătoare mediului, bazate pe salarii 

progresive, ocuparea completă a forței de 

muncă cu drepturile corespunzătoare, 

protecție socială, eradicarea sărăciei și a 

excluziunii sociale și îmbunătățirea 

coeziunii sociale și economice; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/40 

Amendamentul  40 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina Michels, Fabio De Masi, 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureșan 

referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2018, secțiunea III – Comisia 

2016/2323(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. sprijină ferm inițiativele de cercetare 

în domeniul apărării, scopul acestora 

fiind de a încuraja o mai bună cooperare 

între statele membre și de a obține efecte 

de sinergie în domeniul apărării; 

subliniază, cu toate acestea, faptul că o 

astfel de activitate trebuie să fie dotată cu 

noi resurse, întrucât reprezintă o nouă 

inițiativă politică, cu un impact 

semnificativ asupra bugetului UE; cere, 

de asemenea, să se cerceteze toate 

posibilitățile de finanțare a unui program 

de cercetare în domeniul apărării cu un 

buget dedicat în următorul cadru 

financiar multianual; reamintește că 

chiar dacă dispozițiile consfințite în 

tratate trebuie respectate, intensificarea 

cooperării în domeniul apărării este o 

opțiune necesară pentru a putea răspunde 

provocărilor legate de securitate cu care 

se confruntă UE, generate de 

instabilitatea prelungită din vecinătatea 

UE și de incertitudinile legate de nivelul 

de angajament al anumitor parteneri ai 

UE față de obiectivele NATO; subliniază, 

de asemenea, necesitatea îmbunătățirii 

competitivității și inovării în industria 

europeană a apărării, astfel încât aceasta 

să poată contribui la stimularea creșterii 

eliminat 
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economice și a creării de locuri de 

muncă; solicită statelor membre să 

asigure o finanțare adecvată, pentru 

abordarea provocărilor externe într-o 

manieră mai unitară; ia act de crearea 

Fondului european pentru apărare, cu 

secțiuni pentru cercetare și capacități; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/41 

Amendamentul  41 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina Michels, Maria Lidia Senra 

Rodríguez, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureșan 

referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2018, secțiunea III – Comisia 

2016/2323(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  17a. își reiterează convingerea că bugetul 

Uniunii nu ar trebui să finanțeze inițiative 

ce ar putea fi în detrimentul politicilor și 

programelor existente ale Uniunii; își 

reiterează, în special, angajamentul față 

de finanțarea inițiativelor care 

promovează în mod activ obiectivele de 

pace, integrare și coeziune în Uniune; 

reamintește faptul că, respectând în 

același timp dispozițiile consacrate în 

tratate, cooperarea consolidată în 

interiorul UE și al statelor sale membre 

nu ar trebui să submineze sub nicio formă 

angajamentul față de pace, dezvoltare 

sustenabilă și neutralitate; 

  

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/42 

Amendamentul  42 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Maria Lidia Senra Rodríguez 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureșan 

referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2018, secțiunea III – Comisia 

2016/2323(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. subliniază că una dintre condițiile 

pentru menținerea stabilității și a 

prosperității în UE este asigurarea unui 

cadru de stabilitate în vecinătatea UE; 

invită, prin urmare, Comisia să se asigure 

că se acordă prioritate investițiilor în țările 

din vecinătatea UE, pentru a sprijini 

eforturile de soluționare a principalelor 

probleme cu care se confruntă această 

zonă, și anume criza migrației și a 

refugiaților și problemele umanitare 

aferente în țările din vecinătatea sudică și 

agresiunea Rusiei în țările din vecinătatea 

estică; reafirmă că susținerea țărilor care 

implementează acorduri de asociere cu UE 

este esențială pentru a facilita reformele 

politice și economice dar atrage atenția că 

această susținere ar trebui acordată numai 

dacă țările respective îndeplinesc criteriile 

de eligibilitate, mai ales în ceea ce privește 

statul de drept și funcționarea instituțiilor 

democratice; 

21. subliniază că una dintre condițiile 

pentru menținerea stabilității și a 

prosperității în UE este asigurarea unui 

cadru de stabilitate în vecinătatea UE; 

invită, prin urmare, Comisia să se asigure 

că se acordă prioritate investițiilor în țările 

din vecinătatea UE, pentru a sprijini 

eforturile de soluționare a principalelor 

probleme cu care se confruntă aceste zone, 

și anume necesitatea redresării economice 

și a intensificării și stabilizării tranziției 

spre democrație în țările din vecinătatea 

sudică, care necesită, de asemenea, sprijin 

financiar și umanitar pentru a face față 

numărului semnificativ de migranți și 

refugiați care ajung în aceste țări mânați 

de speranța de a ajunge în Uniunea 

Europeană; subliniază că multe țări din 

vecinătatea estică au în continuare 

dificultăți legate de procesele neterminate 

de transformare și de potențiale conflicte, 

iar situația din regiune este în continuare 

fragilă, fapt care accentuează necesitatea 

acordării de sprijin pentru punerea 

imediată în aplicare a acordului de la 

Minsk, care are o importanță capitală 

pentru vecinătatea estică; reafirmă că țările 

care implementează acorduri de asociere cu 

UE vor fi sortite eșecului, atât din punct 

de vedere economic, cât și social, dacă nu 

beneficiază de subvenții financiare și de 
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sprijin tehnic din partea UE pentru a 

facilita reformele politice și economice, dar 

atrage atenția că această susținere ar trebui 

acordată numai dacă țările respective 

îndeplinesc criteriile de eligibilitate, mai 

ales în ceea ce privește statul de drept și 

funcționarea instituțiilor democratice; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/43 

Amendamentul  43 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Xabier Benito 

Ziluaga, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra 

Rodríguez, Nikolaos Chountis, Neoklis Sylikiotis, Kostas Chrysogonos, Takis 

Hadjigeorgiou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureșan 

referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2018, secțiunea III – Comisia 

2016/2323(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  25a. consideră că întreruperea actualelor 

politici ale UE este necesară dacă dorim 

ca problemele legate de creșterea 

economică sustenabilă, șomaj, sărăcie, 

excluziune socială și inegalități (în 

materie de venituri în principal) să fie cu 

adevărat soluționate; subliniază că este 

necesară o nouă strategie care să 

stabilească o direcție nouă pentru 

Europa, și anume o cale 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; 

consideră că această strategie ar trebui să 

țină seama de necesitățile de dezvoltare 

ale fiecărui stat membru, în special ale 

țărilor cel mai puțin dezvoltate, favorizând 

o reală convergență pentru a contribui 

astfel la reducerea diferențelor dintre 

nivelurile de dezvoltare ale statelor 

membre și a disparităților economice, 

sociale și regionale actuale; 

Or. en 
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Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureșan 

referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2018, secțiunea III – Comisia 

2016/2323(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  25b. subliniază necesitatea unei strategii 

europene de investiții coerente sub forma 

unui program de investiții al UE pentru 

dezvoltare sustenabilă și ocuparea forței 

de muncă, finanțat cu o sumă de cel puțin 

2 % din PIB-ul Uniunii pe an pe o 

perioadă de 10 ani; subliniază că acest 

program ar trebui să vină în completarea 

eforturilor similare legate de investițiile 

publice realizate de statele membre; 

remarcă faptul că un asemenea program 

de investiții s-ar autofinanța parțial grație 

unei creșteri mai mari a PIB-ului și a 

veniturilor provenite din impozite; solicită 

Comisiei și Consiliului să includă resurse 

financiare suplimentare în propunerea de 

buget pentru 2018; 

Or. en 

 

 


