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3.7.2017 A8-0249/13 

Amendamentul  13 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureșan 

Bugetul 2018 – Mandat pentru trilog 

2017/2043(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. reamintește că, în Rezoluția sa din 

15 martie 2017, Parlamentul a confirmat 

faptul că creșterea durabilă, locurile de 

muncă decente, de calitate și stabile, 

coeziunea socioeconomică, securitatea, 

migrația și schimbările climatice reprezintă 

chestiuni esențiale și priorități principale 

pentru bugetul UE pe 2018; 

1. reamintește că, în Rezoluția sa din 

15 martie 2017, Parlamentul a confirmat 

faptul că creșterea durabilă, locurile de 

muncă decente, de calitate și stabile, 

coeziunea socioeconomică, migrația și 

schimbările climatice reprezintă chestiuni 

esențiale și priorități principale pentru 

bugetul UE pe 2018; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/14 

Amendamentul  14 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureșan 

Bugetul 2018 – Mandat pentru trilog 

2017/2043(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  1a. consideră că criza care afectează 

UE a fost generată de cadrul stabilit de 

Tratatul de la Lisabona și de tratatele 

anterioare și că această situație nu poate 

fi depășită în cadrul actual; susține că 

este necesar să se confere un caracter 

reversibil tratatelor care reglementează 

integrarea, în vederea abrogării 

Tratatului de la Lisabona, în special, 

precum și a Pactului bugetar, a Tratatului 

privind stabilitatea, coordonarea și 

guvernanța în cadrul uniunii economice 

și monetare, a pachetului privind 

guvernanța economică și a pachetului 

privind supravegherea și monitorizarea 

bugetare; invită Consiliul European să 

convoace o conferință 

interguvernamentală care să discute 

caracterul reversibil și abrogarea 

tratatelor; subliniază că este stringent ca 

statele membre să poată adopta din nou 

politici economice care răspund cel mai 

bine nevoilor acestora;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/15 

Amendamentul  15 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureșan 

Bugetul 2018 – Mandat pentru trilog 

2017/2043(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  1b. subliniază faptul că, într-o serie de 

state membre ale UE, nivelul datoriei 

rămâne printre cele mai ridicate din 

lume; invită, prin urmare, Comisia și 

statele membre să inițieze și să sprijine un 

proces de renegociere a datoriei publice 

(în ceea ce privește sumele implicate, 

scadențele și ratele dobânzilor) și de 

anulare a componentei sale speculative și 

ilegitime în țările cele mai îndatorate, 

pentru a face serviciul datoriei compatibil 

cu dezvoltarea economică și socială; 

constată că este imposibil ca statele 

membre să se redreseze în plan economic 

fără reducerea datoriilor; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/16 

Amendamentul  16 

Miguel Viegas 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureșan 

Bugetul 2018 – Mandat pentru trilog 

2017/2043(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  1c. solicită să fie elaborat un plan de 

urgență prin care să fie sprijinite 

economiile țărilor în care a intervenit 

troica și ca acest plan să prevadă resurse 

financiare și excepțiile necesare de la 

funcționarea pieței unice și de la politicile 

comune; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/17 

Amendamentul  17 

Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureșan 

Bugetul 2018 – Mandat pentru trilog 

2017/2043(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. consideră că, în termeni generali, 

propunerea Comisiei constituie o bază 

adecvată pentru negocierile care vor avea 

loc în cursul acestui an, având în vedere că 

bugetul UE pe 2018 trebuie să permită UE 

să genereze în continuare creștere 

economică durabilă și locuri de muncă, 

asigurând în același timp securitatea 

cetățenilor săi și abordând provocările 

legate de migrație; regretă că propunerea 

Comisiei nu ține seama pe deplin de apelul 

lansat de Parlament privind combaterea 

schimbărilor climatice; 

2. consideră că, în termeni generali, 

propunerea Comisiei constituie o bază 

adecvată pentru negocierile care vor avea 

loc în cursul acestui an, având în vedere că 

bugetul UE pe 2018 trebuie să permită UE 

să genereze în continuare creștere 

economică durabilă și locuri de muncă, 

asigurând în același timp integrarea 

socială a cetățenilor săi și abordând 

provocările legate de migrație; regretă că 

propunerea Comisiei nu ține seama pe 

deplin de apelul lansat de Parlament 

privind combaterea schimbărilor climatice; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/18 

Amendamentul  18 

Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka, Xabier Benito 

Ziluaga 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureșan 

Bugetul 2018 – Mandat pentru trilog 

2017/2043(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. salută decizia Comisiei de a include 

în proiectul de buget rezultatele revizuirii 

la jumătatea perioadei a cadrului financiar 

multianual (CFM) 2014-2020, chiar înainte 

de adoptarea oficială a proiectului în cadrul 

Consiliului, transmițând astfel un semnal 

puternic cu privire la importanța acestei 

revizuiri a CFM, precum și la necesitatea 

unui grad sporit de flexibilitate a bugetului 

UE, care ar putea permite Uniunii să 

răspundă în mod eficace la noile situații de 

urgență și să își finanțeze prioritățile 

politice; 

3. salută decizia Comisiei de a include 

în proiectul de buget rezultatele revizuirii 

la jumătatea perioadei a cadrului financiar 

multianual (CFM) 2014-2020, chiar înainte 

de adoptarea oficială a proiectului în cadrul 

Consiliului, transmițând astfel un semnal 

puternic cu privire la importanța acestei 

revizuiri a CFM, precum și la necesitatea 

unui grad sporit de flexibilitate a bugetului 

UE, care ar putea permite Uniunii să 

răspundă în mod eficace la noile situații de 

urgență și să își finanțeze prioritățile 

politice în urma alegerilor care au avut 

loc în Regatul Unit la 8 iunie 2017; 

evidențiază, în plus, necesitatea de a se 

adopta măsuri specifice pentru a asigura 

acordarea unui sprijin adecvat acestor 

regiuni, în special Irlandei, având în 

vedere că anumite regiuni vor fi afectate 

în mod deosebit în cazul unei ieșiri 

negociate din Uniune; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/19 

Amendamentul  19 

Miguel Viegas, Liadh Ní Riada 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureșan 

Bugetul 2018 – Mandat pentru trilog 

2017/2043(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  3a. solicită să se conceapă programe 

de sprijin specifice pentru statele care 

consideră că apartenența la zona euro a 

devenit nesustenabilă și imposibil de 

suportat, care să prevadă compensații 

adecvate pentru pierderile cauzate, în 

cadrul unei ieșiri negociate din zona euro 

a țărilor care urmăresc acest lucru; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/20 

Amendamentul  20 

Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Xabier Benito Ziluaga 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureșan 

Bugetul 2018 – Mandat pentru trilog 

2017/2043(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. își reiterează convingerea fermă că, 

pentru o creștere economică sustenabilă și 

crearea de locuri de muncă stabile și de 

calitate în UE, creșterea investițiilor în 

cercetare, inovare, infrastructură, educație 

și IMM-uri este esențială; salută, în acest 

sens, majorările propuse privind Orizont 

2020, Mecanismul pentru interconectarea 

Europei (MIE) și Erasmus+, deoarece 

aceste programe vor contribui direct la 

realizarea obiectivelor respective; 

consideră, cu toate acestea, că vor fi 

necesare majorări suplimentări, în special 

având în vedere reducerile aplicate 

finanțării destinate acestor politici în 

beneficiul FEIS; 

4. își reiterează convingerea fermă că, 

pentru o creștere economică sustenabilă și 

crearea de locuri de muncă stabile și de 

calitate în UE, creșterea investițiilor în 

cercetare, inovare, infrastructură, educație 

și IMM-uri este esențială; salută, în acest 

sens, majorările propuse privind Orizont 

2020, Mecanismul pentru interconectarea 

Europei (MIE) și Erasmus+, deoarece 

aceste programe vor contribui direct la 

realizarea obiectivelor respective; 

consideră, cu toate acestea, că vor fi 

necesare majorări suplimentare, în special 

având în vedere reducerile aplicate 

finanțării destinate acestor politici în 

beneficiul FEIS; subliniază faptul că astfel 

de măsuri, dacă sunt însoțite de un 

ansamblu de politici și investiții solide 

pentru a consolida sectorul public, ar 

putea determina, în cele din urmă, 

reducerea decalajului de investiții existent 

și reducerea disparităților dintre regiuni și 

dintre statele membre, contribuind astfel 

la prosperitatea în UE; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/21 

Amendamentul  21 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureșan 

Bugetul 2018 – Mandat pentru trilog 

2017/2043(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  5a. consideră că legislația care 

reglementează uniunea bancară servește 

doar intereselor sectorului marelui capital 

financiar din UE și încalcă principii 

democratice elementare; solicită 

abrogarea legislației care reglementează 

uniunea bancară și susține necesitatea de 

a asigura controlul public democratic 

asupra sistemului bancar; 

Or. en 



 

AM\1130095RO.docx  PE605.585v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

3.7.2017 A8-0249/22 

Amendamentul  22 

Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Xabier Benito Ziluaga 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureșan 

Bugetul 2018 – Mandat pentru trilog 

2017/2043(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  6a. reamintește faptul că Curtea de 

Conturi Europeană, în rapoartele sale 

speciale nr. 19/2016 și nr. 5/2015, a 

concluzionat că, în cadrul gestiunii 

partajate, instrumentele financiare ale 

Uniunii, inclusiv FEIS, au fost 

supracapitalizate și au reușit cu greu să 

controleze costurile/taxele, să atragă 

capital privat și să reutilizeze sprijinul 

financiar; reamintește, în plus, faptul că, 

potrivit Curții de Conturi Europene și pe 

baza datelor și a estimărilor furnizate de 

BEI, garanția actuală este suficientă 

pentru o altă perioadă de funcționare a 

Componentei pentru infrastructură și 

inovare (IIW), recomandându-se, în 

schimb, doar să se aibă în vedere 

majorarea garanției UE destinată 

Componentei pentru IMM-uri, deoarece 

acest lucru ar reduce fragmentarea dintre 

FEIS și alte instrumente financiare; 

Or. en 

 

 


