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Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-

Pierre Vieu 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 11 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  – având în vedere Comunicarea 

Comisiei din 24 octombrie 2017 intitulată 

„Un parteneriat strategic consolidat și 

reînnoit cu regiunile ultraperiferice ale 

UE” [COM (2017) 0623] 
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Amendamentul  59 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Sofia 

Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marie-Pierre Vieu 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât actualul cadru financiar 

multianual (CFM) a fost adoptat în 2013 și 

prevede, pentru prima dată, o reducere în 

termeni reali atât a creditelor de 

angajament, cât și a creditelor de plată în 

comparație cu perioada de programare 

financiară precedentă, în ciuda 

competențelor și obiectivelor sporite ale 

UE și a ambițiilor sale din ce în ce mai 

mari, astfel cum sunt stabilite în Tratatul 
de la Lisabona și în Strategia Europa 

2020; întrucât această situație a atras după 

sine, de asemenea, un decalaj semnificativ 

între nivelul creditelor de angajament și al 

creditelor de plată, ceea ce a contribuit la 

acumularea de facturi neplătite în primii 

doi ani ai CFM; întrucât adoptarea tardivă 

a CFM și a temeiurilor juridice aferente au 

contribuit la întârzieri în implementare, ale 

căror repercusiuni se resimt încă și care ar 

putea duce la o acumulare a cererilor de 

plată la sfârșitul actualului CFM, care se 

vor prelungi și în perioada următoare; 

întrucât, la insistențele Parlamentului, în 

CFM au fost incluse dispoziții noi, pentru 

ca plafoanele globale să poată fi utilizate în 

cea mai mare măsură posibil și pentru a 

prevedea mecanisme de flexibilitate; 

A. întrucât actualul cadru financiar 

multianual (CFM) a fost adoptat în 2013 și 

prevede, pentru prima dată, o reducere în 

termeni reali atât a creditelor de 

angajament, cât și a creditelor de plată în 

comparație cu perioada de programare 

financiară precedentă, ceea ce subminează 

orice noțiune de prioritate a coeziunii 

economice și sociale și orice noțiune de 

solidaritate în UE; întrucât această situație 

a atras după sine, de asemenea, un decalaj 

semnificativ între nivelul creditelor de 

angajament și al creditelor de plată, ceea ce 

a contribuit la acumularea de facturi 

neplătite în primii doi ani ai CFM; întrucât 

adoptarea tardivă a CFM și a temeiurilor 

juridice aferente au contribuit la întârzieri 

în implementare, ale căror repercusiuni se 

resimt încă și care ar putea duce la o 

acumulare a cererilor de plată la sfârșitul 

actualului CFM, care se vor prelungi și în 

perioada următoare; întrucât, la insistențele 

Parlamentului, în CFM au fost incluse 

dispoziții noi, pentru ca plafoanele globale 

să poată fi utilizate în cea mai mare măsură 

posibil și pentru a prevedea mecanisme de 

flexibilitate; 
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