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8.3.2018 A8-0048/101 

Amendamentul  101 

Martina Michels, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří 

Maštálka, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, 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 66 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  66a. reafirmă că granturile ar trebui să 

rămână baza finanțării politicii de 

coeziune și subliniază că instrumentele 

financiare pot juca un rol complementar; 

subliniază, cu toate acestea, că 

eficacitatea lor depinde de o multitudine 

de factori (natura proiectului, a 

teritoriului sau a riscului) și că ele ar 

trebui folosite cu prudență, pe baza unei 

evaluări de impact ex ante; mai subliniază 

că granturile ar trebui completate de 

instrumente financiare numai dacă 

acestea din urmă își demonstrează 

valoarea adăugată și că toate regiunile, 

indiferent de nivelul lor de dezvoltare, 

trebuie să fie libere să stabilească cea mai 

adaptată modalitate de finanțare; se 

opune oricăror obiective obligatorii ca o 

condiție pentru utilizarea instrumentelor 

financiare; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/102 

Amendamentul  102 

Martina Michels, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří 

Maštálka, Helmut Scholz 

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 66 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  66b. subliniază că politica de coeziune 

și Fondul european pentru investiții 

strategice (FEIS) se bazează pe concepte 

și obiective diferite care în anumite cazuri 

pot fi complementare, dar nu se pot 

substitui unul alteia, indiferent de nivelul 

de dezvoltare al regiunilor; cere să se 

păstreze delimitări clare între FEIS și 

politica de coeziune și să se ofere 

oportunități de a le combina și a le facilita 

utilizarea, după caz și fără a le amesteca; 

Or. en 

 

 


