
 

AM\1130097RO.docx  PE605.585v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

3.7.2017 A8-0249/23 

Amendamentul  23 

Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Xabier Benito Ziluaga 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bugetul 2018 - Mandat pentru trilog 

2017/2043(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6.  salută rolul Fondului european 

pentru investiții strategice (FEIS) în ceea 

ce privește reducerea deficitului de 

investiții în întreaga UE și între teritoriile 

UE și în ceea ce privește sprijinirea 

implementării unor investiții strategice 

care oferă un nivel ridicat de valoare 

adăugată pentru economie, mediu și 

societate; susține, prin urmare, 

prelungirea sa până în 2020; subliniază 

absorbția rapidă a fondurilor în cadrul 

componentei pentru IMM-uri a FEIS și 

salută extinderea sa preconizată; regretă 

însă lipsa unei abordări holistice în ceea 

ce privește finanțarea IMM-urilor, care ar 

oferi o imagine de ansamblu clară a 

totalității fondurilor disponibile; 

subliniază poziția sa în negocierile 

legislative aflate în curs de desfășurare că 

nu ar trebui realizate reduceri 

suplimentare în cazul programelor UE 

existente pentru a finanța această 

prelungire; consideră că FEIS, al cărui 

fond de garantare este finanțat, în cea 

mai mare parte, de la bugetul UE, nu ar 

trebui să sprijine entități stabilite sau 

înregistrate în jurisdicțiile semnalate în 

politicile relevante ale UE privind 

jurisdicțiile necooperante sau care nu 

respectă efectiv standardele fiscale 

internaționale sau ale Uniunii privind 

6. critică și denunță în mod insistent 

faptul că Fondul european pentru investiții 

strategice (FEIS) nu și-a îndeplinit 

obiectivul de reducere a deficitului de 

investiții la nivelul UE; insistă asupra 

faptului că ar fi trebuit să fie pus în 

aplicare, pe întreg teritoriul UE, un plan 

alternativ de investiții publice, amplu și 

mai ambițios, pentru a sprijini 

implementarea unor investiții strategice și 

structurale care ar oferi un nivel ridicat 
de valoare adăugată pentru economie, 

sectorul public, mediu și societate; 
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transparența și schimbul de informații; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/24 

Amendamentul  24 

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

Ziluaga 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bugetul 2018 - Mandat pentru trilog 

2017/2043(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. ia act cu satisfacție de inițiativele 

UE în domeniul cercetării legate de 

apărare și în domeniul dezvoltării 

tehnologice și achiziției de noi tehnologii, 

care vor contribui la realizarea unor 

economii de scară în sector și a unei mai 

bune coordonări între statele membre și, 

dacă vor fi dezvoltate în mod corect, vor 

conduce la cheltuieli mai raționale în 

domeniul apărării și vor permite economii 

la nivel național; subliniază, de 

asemenea, necesitatea de a îmbunătăți 

competitivitatea și inovarea în cadrul 

industriei europene de apărare; 

reamintește poziția sa anterioară potrivit 

căreia noile inițiative în acest domeniu ar 

trebui să fie finanțate din fonduri 

suplimentare și nu ar trebui să fie în 

detrimentul programelor existente, 

inclusiv MIE; 

eliminat 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/25 

Amendamentul  25 

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

Ziluaga 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bugetul 2018 - Mandat pentru trilog 

2017/2043(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. remarcă faptul că Comisia nu a dat 

curs solicitării Parlamentului de a prezenta 

o evaluare și propuneri relevante privind o 

„legitimație de călătorie Interrail pentru 

Europa oferită cu ocazia împlinirii vârstei 

de 18 ani”; subliniază că astfel de 

propuneri au potențialul de a dezvolta 

conștiința și identitatea europeană; 

subliniază totuși că toate proiectele noi 

trebuie finanțate din resurse financiare și 

fără a afecta programele existente și că ar 

trebui să favorizeze cât mai mult 

incluziunea socială; își reiterează apelul 

adresat deja Comisiei de a prezinta 

propuneri relevante în acest sens; 

8. remarcă faptul că Comisia nu a dat 

curs solicitării Parlamentului de a prezenta 

o evaluare și propuneri relevante privind o 

„legitimație de călătorie Interrail pentru 

Europa oferită cu ocazia împlinirii vârstei 

de 18 ani”; consideră că aceste propuneri, 

deși au potențialul de a consolida 

conștiința europeană, sunt insuficiente și 

insistă asupra faptului că instrumentul 

adecvat în acest caz este reprezentat de 

programele care favorizează integrarea 

socială, urmărind reducerea disparităților 

sociale prin crearea de locuri de muncă 

stabile și durabile; subliniază că proiectele 

noi trebuie finanțate din resurse financiare 

noi și solicită să se suplimenteze în 

continuare resursele alocate tuturor 

programelor existente care au drept 

obiectiv consolidarea incluziunii sociale și 

a integrării; își reiterează apelul adresat 

deja Comisiei de a prezenta propuneri 

relevante în acest sens; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/26 

Amendamentul  26 

Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Xabier Benito Ziluaga 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bugetul 2018 - Mandat pentru trilog 

2017/2043(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 8a. își exprimă regretul profund cu 

privire la propunerea referitoare la 

pilonul european al drepturilor sociale și 

la documentul de reflecție privind 

dimensiunea socială a Europei, care au 

un caracter înșelător și vag, încercând să 

acorde mai puțină importanță politicilor 

de austeritate care au contribuit la 

declanșarea crizei economice profunde la 

nivelul Uniunii, favorizând generalizarea 

condițiilor de muncă precare și 

inegalitățile dintre femei și bărbați; 

condamnă propunerea de proclamație 

interinstituțională privind pilonul 

european al drepturilor sociale, prin care 

se încearcă impunerea unui standard 

armonizat al drepturilor sociale la un 

nivel inferior pe teritoriul Europei, care 

fragilizează protecția drepturilor 

lucrătorilor și a drepturilor sociale, având 

drept efect intensificarea exploatării și 

creșterea gradului de sărăcie a cetățenilor 

și care urmărește, în același timp, să 

legitimeze anumite instrumente 

antisociale și nedemocratice, cum ar fi 

cadrul de guvernanță economică, 

semestrul european și tratatul fiscal; 

afirmă că politicile sociale autentice nu 

pot fi instituite decât prin intermediul 

unei Europe diferite, care se va detașa de 

politicile de austeritate și de logica impusă 
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de obiectivele legate de competitivitate, 

liberalizare și dereglementarea pieței 

muncii, având drept efect subminarea 

drepturilor lucrătorilor și a drepturilor 

sociale în statele membre și determinând, 

prin presiunea creată, scăderea salariilor; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/27 

Amendamentul  27 

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bugetul 2018 - Mandat pentru trilog 

2017/2043(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. salută alocarea în proiectul de buget 

2018 a unei sume suplimentare pentru 

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă 

în rândul tinerilor (YEI), răspunzând astfel 

solicitărilor anterioare ale Parlamentului 

privind continuarea acestui program; ia act, 

în paralel, de propunerea de proiect de 

buget rectificativ nr. 3/2017, care include 

alocarea a 500 de milioane EUR în credite 

de angajament pentru YEI, așa cum au 

convenit Parlamentul și Consiliul în cadrul 

procedurii de conciliere bugetară pentru 

2017; este convins că sumele propuse sunt 

în mod clar insuficiente singure pentru ca 

YEI să-și atingă obiectivele și consideră 

că, pentru a combate în mod eficient 

șomajul în rândul tinerilor, YEI trebuie să 

contribuie în continuare la obiectivul 

prioritar al Uniunii privind creșterea 

economică și locurile de muncă; insistă 

asupra necesității de a reacționa eficient 

la șomajul în rândul tinerilor la nivelul 

întregii Uniuni și subliniază că YEI poate 

fi îmbunătățit în continuare și eficientizat, 

în special asigurând că YEI reprezintă o 

valoare adăugată europeană reală pentru 

politicile de ocupare a forței de muncă în 

rândul tinerilor din statele membre și nu 

înlocuiește finanțarea politicilor naționale 

anterioare; 

9. salută alocarea în proiectul de buget 

2018 a unei sume suplimentare pentru 

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă 

în rândul tinerilor (YEI), răspunzând astfel 

solicitărilor anterioare ale Parlamentului 

privind continuarea acestui program; ia act, 

în paralel, de propunerea de proiect de 

buget rectificativ nr. 3/2017, care include 

alocarea a 500 de milioane EUR în credite 

de angajament pentru YEI, așa cum au 

convenit Parlamentul și Consiliul în cadrul 

procedurii de conciliere bugetară pentru 

2017; este convins că sumele propuse sunt 

în mod clar insuficiente singure pentru ca 

YEI să-și atingă obiectivele de a combate 

în mod eficient șomajul în rândul 

tinerilor; insistă asupra necesității de a 

oferi un răspuns eficace la problema 

șomajului în rândul tinerilor în Uniunea 

Europeană; subliniază că este necesar să 

se majoreze resursele alocate YEI pentru a 

putea combate în mod eficient șomajul în 

rândul tinerilor prin intermediul acestei 

inițiative și invită Comisia și Consiliul să 

suplimenteze creditele alocate acesteia în 

mod semnificativ; subliniază că numai o 

YEI robustă are potențialul de a contribui 

la obiectivul prioritar al Uniunii privind 

creșterea economică și crearea de locuri 

de muncă decente, de calitate și stabile pe 

termen lung, precum și privind calificarea 
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corespunzătoare; subliniază că YEI ar 

trebui să fie consolidată și îmbunătățită în 

mod semnificativ, astfel încât aceasta să 

poată oferi, prin impactul său, o valoare 

adăugată europeană reală pentru politicile 

de ocupare a forței de muncă în rândul 

tinerilor din statele membre și insistă 

totodată asupra faptului că YEI nu 

înlocuiește finanțarea politicilor naționale 

anterioare; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/28 

Amendamentul  28 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Xabier Benito Ziluaga 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bugetul 2018 - Mandat pentru trilog 

2017/2043(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 10a. este profund îngrijorat de 

sugestiile cuprinse în documentul de 

reflecție al Comisiei privind viitorul 

finanțelor UE, care vizează reducerea 

finanțării pentru politica de coeziune, 

stabilirea unei legături mai strânse între 

finanțare și cadrul de guvernanță 

economică, semestrul european și așa-

numitele reforme structurale, precum și 

utilizarea în mai mare măsură a 

instrumentelor financiare; este convins că 

este necesar ca ponderea din bugetul UE 

alocată politicii de coeziune pentru 

perioada de după 2020 să fie menținută 

cel puțin la nivelul actual sau chiar să fie 

mărită, având în vedere provocările 

interne și externe complexe cu care se va 

confrunta această politică în virtutea 

obiectivelor sale; consideră că această 

politică nu trebuie să fie slăbită în niciun 

caz, nici în contextul Brexitului, și că 

ponderea sa în bugetul total al UE nu ar 

trebui diminuată prin transferuri de 

fonduri realizate pentru a răspunde noilor 

provocări; se opune condiționalităților 

macroeconomice și subliniază că orice 

legătură între politica de coeziune și 

procesele de guvernanță economică din 

cadrul semestrului european trebuie să fie 

echilibrată, reciprocă și fără caracter 

punitiv față de toate părțile interesate; se 
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opune obiectivelor cantitative obligatorii 

pentru utilizarea instrumentelor 

financiare și subliniază că folosirea 

instrumentelor financiare nu ar trebui să 

conducă la o reducere a granturilor sau la 

reducerea bugetului UE în general; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/29 

Amendamentul  29 

Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka, Xabier Benito 

Ziluaga 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bugetul 2018 - Mandat pentru trilog 

2017/2043(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 18a. solicită o evaluare a Fondului 

european de investiții (FEI), în special a 

impactului acestuia asupra creării de 

locuri de muncă permanente și de calitate, 

asupra creării și desfășurării activității 

IMM-urilor, precum și asupra creșterii 

economice la nivel local, regional și 

național; subliniază faptul că FEI nu 

promovează o veritabilă politică de 

investiții cu scopul de a soluționa 

problema șomajului, în special în 

regiunile cele mai sărace și în statele 

membre periferice; își exprimă opoziția 

față de actualul CFM, subliniind nevoia 

urgentă de a pune în aplicare noi măsuri 

specifice axate pe sprijinirea persoanelor 

celor mai defavorizate, precum și a 

creșterii și dezvoltării regiunilor celor mai 

sărace, care au resimțit în mod deosebit 

consecințele politicilor de austeritate; 

Or. en 



 

AM\1130097RO.docx  PE605.585v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

3.7.2017 A8-0249/30 

Amendamentul  30 

Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bugetul 2018 - Mandat pentru trilog 

2017/2043(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 23a. condamnă cu fermitate finanțarea, 

prin intermediul programului Orizont 

2020, a companiilor israeliene care 

participă activ la încălcarea de către 

israelieni a dreptului internațional și a 

drepturilor omului în teritoriile 

palestiniene; consideră că nicio 

întreprindere care desfășoară activități de 

cercetare pentru armată nu ar trebui să 

primească finanțare de la bugetul UE; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/31 

Amendamentul  31 

Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bugetul 2018 - Mandat pentru trilog 

2017/2043(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 33a. condamnă accelerarea procesului 

de militarizare a UE; respinge Strategia 

europeană de securitate, politica externă 

și de securitate comună (PESC) și politica 

de securitate și apărare comună (PSAC) 

asociate acesteia; solicită încetarea 

cooperării UE-NATO și respinge politica 

actuală de expansiune a NATO; insistă să 

se desființeze toate bazele militare străine 

din Europa; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/32 

Amendamentul  32 

Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Xabier Benito Ziluaga 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bugetul 2018 - Mandat pentru trilog 

2017/2043(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 55 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 55a. reamintește decizia adoptată de 

Parlament în cadrul procedurii bugetare 

aferente exercițiului 2017, de a înființa un 

serviciu de interpretare în limbajul 

internațional al semnelor pentru toate 

dezbaterile în plen, și face apel la 

administrație să pună în aplicare fără 

întârziere această decizie; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/33 

Amendamentul  33 

Miguel Viegas, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Barbara Spinelli, 

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

Maštálka, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bugetul 2018 - Mandat pentru trilog 

2017/2043(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 15a. subliniază importanța Fondului de 

solidaritate al Uniunii Europene (FSUE), 

care a fost instituit pentru a-i permite 

Uniunii să reacționeze în caz de dezastre 

naturale majore și pentru a face posibilă 

manifestarea solidarității europene cu 

regiunile afectate de dezastre de pe 

teritoriul Europei și ia act de majorarea 

propusă a creditelor de angajament și a 

creditelor de plată destinate FSUE; invită 

Comisia să evalueze fără întârziere dacă 

va fi necesară o nouă majorare, ținând 

seama, în special, de cutremurele din 

Italia și de incendiile din Spania și 

Portugalia (asociate cu pierderea tragică 

de vieți omenești), care au avut un impact 

dramatic și substanțial asupra vieții 

umane, în special în regiunile 

defavorizate; solicită să se adapteze 

normele de mobilizare a acestui fond, 

pentru a permite o mobilizare mai 

flexibilă și mai rapidă, acoperind o gamă 

mai largă de dezastre cu impact important 

și reducând timpul dintre producerea 

dezastrului și punerea la dispoziție a 

fondurilor; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/34 

Amendamentul  34 

Martina Michels, Stelios Kouloglou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bugetul 2018 - Mandat pentru trilog 

2017/2043(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 7 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 – având în vedere Rezoluția sa din 

13 iunie 2017 referitoare la elemente 

constitutive ale politicii de coeziune a UE 

pentru perioada de după 20201, 

________ 

1Texte adoptate, P8_TA(2017)0254. 

Or. en 

 

 


