
 

AM\1148035RO.docx  PE616.074v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

8.3.2018 A8-0048/75 

Amendamentul  75 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, João Ferreira, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Dimitrios Papadimoulis, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 

Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, 

Marie-Pierre Vieu, Takis Hadjigeorgiou 

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 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. solicită, prin urmare, să se acorde în 

continuare sprijin pentru politicile 

existente, în special pentru politicile 

consacrate de-a lungul timpului și 

prevăzute în tratate, și anume politica 

agricolă comună, politica comună în 

domeniul pescuitului și politica de 

coeziune, deoarece acestea aduc beneficiile 

concrete ale proiectului european la 

cetățenii UE; respinge orice încercare de 

renaționalizare a politicilor în cauză, 

deoarece acest lucru nu ar reduce sarcina 

financiară pentru contribuabili și 

consumatori, nici nu ar permite obținerea 

unor rezultate mai bune; dimpotrivă, un 

astfel de demers ar împiedica creșterea 

economică, solidaritatea și funcționarea 

pieței unice, adâncind în continuare 

inegalitățile și mărind în același timp 

disparitățile dintre teritorii și sectoarele 

economice; intenționează să asigure 

același nivel de finanțare în cadrul UE-27 

în cazul acestor politici în următoarea 

perioadă de programare, îmbunătățind 

totodată eficacitatea lor și simplificând 

procedurile asociate acestora;  

8. solicită, prin urmare, să se acorde în 

continuare un sprijin întărit pentru 

politicile existente, în special pentru 

politicile consacrate de-a lungul timpului și 

prevăzute în tratate, și anume politica de 

coeziune, unica politică de solidaritate la 

nivelul întregii Uniunii și politica agricolă 

comună, politica comună în domeniul 

pescuitului și politica de coeziune, 

deoarece acestea aduc beneficiile concrete 

ale proiectului european la cetățenii UE; 

reamintește că Uniunea trebuie, în același 

timp, să urmărească obiectivul de 

eliminare a diferenței de dezvoltare dintre 

regiunile cele mai bogate și cele mai 

sărace, precum și a diferențelor de venit 

între diferitele categorii sociale de 

cetățeni, în contextul următoarei perioade 

de programare; 
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