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8.3.2018 A8-0048/79 

Amendamentul  79 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania 

González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez 

în numele Grupului GUE/NGL 

Miguel Urbán Crespo 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: Pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  9b. consideră că UE are 

responsabilitatea de a oferi perspective 

pentru un viitor mai bun tinerei generații, 

care va fi afectată negativ de politicile 

economice adoptate în ultimele decenii în 

Uniune; este hotărât să majoreze în mod 

substanțial bugetul programului său 

emblematic Erasmus+, de care ar trebui 

să beneficieze toți tinerii europeni, nu 

doar un număr restrâns de studenți care 

dispun de mijloacele necesare pentru o 

ședere în străinătate, întrucât acest 

program nu poate satisface volumul 

extrem de mare de cereri din partea unor 

candidați deosebit de merituoși, având în 

vedere nivelul foarte scăzut al finanțării 

acordate acestuia în cadrul bugetului 

actual; propune ca bugetul alocat pentru 

programul Erasmus+ să fie majorat 

semnificativ și ca cel puțin jumătate din 

acesta să fie destinat tinerilor din clasele 

sociale mai puțin privilegiate; solicită 

consolidarea considerabilă a 

Programului-cadru pentru cercetare și 

inovare; solicită să se realizeze progrese 

reale privind combaterea șomajului în 

rândul tinerilor și acordarea de sprijin 

microîntreprinderilor, întreprinderilor 

mici și mijlocii, inclusiv întreprinderilor 
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sociale, alocând mai multe resurse 

financiare programelor din cadrul 

inițiativei „Locuri de muncă pentru 

tineri” și Programului pentru 

competitivitatea întreprinderilor și a 

întreprinderilor mici și mijlocii 

(COSME); sprijină, de asemenea, 

consolidarea Mecanismului pentru 

interconectarea Europei (MIE) 2.0; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/80 

Amendamentul  80 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

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 9 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  9c. solicită UE să își intensifice 

eforturile de stimulare a coeziunii și 

convergenței sociale în Europa; propune 

ca creditele Fondului social european să 

fie dublate pentru a aborda problema 

șomajului și a depăși fracturile sociale 

persistente din Europa; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/81 

Amendamentul  81 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, 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 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. solicită Uniunii să își asume rolul 

ce îi revine în trei domenii de politică 

emergente, cu o dimensiune internă și 

externă, apărute în cursul actualului 

CFM: 

 

– prin dezvoltarea și finanțarea unei 

politici cuprinzătoare în materie de azil, 

migrație și integrare și prin abordarea 

cauzelor profunde ale migrației și 

strămutării în țările terțe, 

 

– prin întărirea mecanismelor de 

protecție a frontierelor externe și 

promovarea stabilității, în special prin 

garantarea drepturilor omului peste 

hotare, prevenirea conflictelor și politicile 

ce vizează dezvoltarea externă, 

 

– prin instituirea unui cadru intern 

comun de garantare a securității 

cetățenilor europeni și prin partajarea 

capacităților și realizarea în comun a 

activităților de cercetare în domeniul 

apărării, subliniind în același timp faptul 

că acțiunile întreprinse în aceste domenii 

nu ar trebui să fie în detrimentul 

eliminat 
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politicilor de dezvoltare ale UE; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/82 

Amendamentul  82 

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

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

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 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. subliniază că viitorul cadru ar trebui 

să integreze două noi tipuri de sprijin 

financiar care ocupă un loc important pe 

agenda economică a Uniunii, și anume, 

continuarea schemelor de sprijin pentru 

investiții, de exemplu, Fondul european 

pentru investiții strategice, și dezvoltarea 

unei funcții de stabilizare pentru statele 

membre ale zonei euro, eventual prin 

Fondul Monetar European propus, 

cuplată cu o facilitate de convergență 

dedicată pentru statele membre care se 

află pe calea spre aderarea la zona euro; 

11. subliniază că viitorul cadru ar trebui 

să integreze noi tipuri de sprijin financiar, 

de exemplu, Fondul european pentru 

investiții strategice; solicită ca aceste 

programe să respecte obiectivul Uniunii 

privind coeziunea socială, economică și 

teritorială; consideră că propunerea 

privind instituirea unui Fond Monetar 
European ar putea face parte din 

obiectivul de consolidare a coeziunii 

europene, cu condiția ca activitățile 

acestuia să nu se limiteze la zona euro, să 

vizeze în mod prioritar regiunile cel mai 

puțin avantajate în ceea ce privește 

dezvoltarea și accesul la piețele de capital 

și să nu impună regiunilor și statelor 

membre măsuri de austeritate 

contraproductive; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/83 

Amendamentul  83 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Kostas 

Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

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 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. reafirmă principiul că prioritățile 

politice noi ar trebui să fie însoțite de 

mijloace financiare suplimentare, 

indiferent dacă acestea apar în momentul 

adoptării unui nou CFM sau în cursul 

punerii sale în aplicare și subliniază că 

finanțarea nevoilor nou-apărute nu ar trebui 

să afecteze negativ politicile și programele 

existente; de asemenea, se așteaptă să se 

prevadă suficiente dispoziții de flexibilitate 

pentru a răspunde unor situații 

neprevăzute care ar putea apărea în cursul 

CFM; 

13. se opune, în acest context, oricărei 

scăderi nominale a volumului bugetului 

UE în următorul CFM, reafirmă 
principiul conform căruia noile prioritățile 

politice ar trebui să fie însoțite de mijloace 

financiare suplimentare, indiferent dacă 

acestea apar în momentul adoptării unui 

nou CFM sau în cursul punerii sale în 

aplicare, și subliniază că finanțarea 

nevoilor nou-apărute nu ar trebui să 

afecteze negativ politicile și programele 

existente; de asemenea, se așteaptă să se 

prevadă suficiente dispoziții privind 

flexibilitatea pentru a răspunde situațiilor 

neprevăzute care ar putea apărea în cursul 

CFM; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/84 

Amendamentul  84 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

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 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. consideră că singura modalitate de 

a avea o Europă mai puternică și mai 

ambițioasă este de a consolida mijloacele 

financiare de care dispune; în lumina 

provocărilor și priorităților menționate 

mai sus și ținând seama de retragerea 

Regatului Unit din Uniune, solicită o 

majorare semnificativă a bugetului 

Uniunii; estimează că plafoanele de 

cheltuieli ale CFM ar trebui să se ridice la 

1,3 % din VNB-ul UE-27, fără a aduce 

atingere gamei de instrumente calculate 

peste plafoane; 

14. consideră că singura modalitate de 

a avea o Europă mai puternică și mai 

ambițioasă este de a o reconstrui astfel 

încât să corespundă în mai mare măsură 

așteptărilor cetățenilor în ceea ce privește 

solidaritatea, coeziunea, azilul, protecția 

mediului și a biodiversității, înverzirea 

economiei și a energiei, progresul social și 

sprijinul pentru cercetare și educație; 

consideră că plafoanele de cheltuieli ale 

CFM ar trebui să atingă cota maximă din 

VNB-ul UE-27 permisă de tratate; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/85 

Amendamentul  85 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 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 

Punctul 14 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  14a. subliniază că plafoanele actuale 

trebuie să fie majorate în mod 

semnificativ, transformând CFM într-un 

sistem organizat și flexibil de programe de 

cheltuieli ale UE, care să dispună de 

resurse suficiente pentru liniile de acțiune 

esențiale; subliniază că acest lucru nu va 

fi posibil dacă nu se abordează problema 

lipsei unei convergențe economice reale, 

nu se reduc amenințările la adresa 

egalității, nu sunt promovate investițiile în 

vederea modificării modelului de 

producție, nu se abordează provocările 

climatice și nu se îmbunătățesc condițiile 

de cooperare; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/86 

Amendamentul  86 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

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 14 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  14b. subliniază că, în conformitate cu 

Raportul Werner, din 1970 și Raportul 

McDougall, din 1977, Uniunea trebuie să 

își sporească resursele publice într-un 

mod mult mai semnificativ doar pentru a 

contrabalansa dezechilibrele din balanța 

externă de plăți și că, din acest motiv, este 

necesară o contribuție la bugetul UE de 

4 % din VNB, ca măsură tranzitorie către 

un procentaj și mai ridicat, numai pentru 

a depăși divergențele existente; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/87 

Amendamentul  87 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo 

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 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. consideră că, cu excepția cazului în 

care Consiliul hotărăște să crească 

semnificativ nivelul contribuțiilor naționale 

la bugetul UE, introducerea unor noi 

resurse proprii autentice ale UE rămâne 

singura opțiune de a finanța în mod 

corespunzător următorul CFM; 

15. consideră că, cu excepția cazului în 

care Consiliul hotărăște să crească 

semnificativ nivelul contribuțiilor naționale 

la bugetul UE, introducerea unor noi 

resurse proprii autentice ale UE rămâne 

singura opțiune de a finanța în mod 

corespunzător următorul CFM; subliniază, 

cu toate acestea, că baza pentru bugetul 

UE nu ar trebui să fie doar VNB, 

deoarece acest lucru ar face ca CFM să 

fie inechitabil, dezechilibrat și lipsit de o 

programare progresivă; consideră, de 

asemenea, că factorii sociali, cum ar fi 

șomajul, accesul la bunurile publice și 

venitul local brut în zonele cele mai 

defavorizate și în suburbii ar trebui luați 

în considerare în finanțarea următorului 

CFM; 

Or. en 

 

 


