
 

AM\1148273RO.docx  PE616.088v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

12.3.2018 A8-0062/16 

Amendamentul  16 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientări pentru bugetul 2019 – Secțiunea III 

2017/2286(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Fa (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Fa. întrucât bugetul Uniunii Europene ar 

trebui să promoveze investițiile publice, 

sprijinind sectoarele productive și 

strategice (inclusiv modernizarea și 

sustenabilitatea acestora), serviciile 

publice, crearea de locuri de muncă cu 

drepturi adecvate, combaterea sărăciei, a 

excluziunii sociale și a inegalităților, 

protecția mediului și valorificarea la 

maximum a potențialului fiecărei țări și 

regiuni, precum și urmărirea unor relații 

externe bazate pe solidaritate, cooperare, 

respect reciproc și pace;  

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/17 

Amendamentul  17 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientări pentru bugetul 2019 – Secțiunea III 

2017/2286(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 2a. susține o majorare semnificativă a 

bugetului UE, cu obiectivul de a consolida 

funcția sa de redistribuire, contribuind 

astfel la concretizarea principiului 

coeziunii economice și sociale;  

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/18 

Amendamentul  18 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientări pentru bugetul 2019 – Secțiunea III 

2017/2286(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 2b. respinge Tratatul privind stabilitatea, 

coordonarea și guvernanța în cadrul 

uniunii economice și monetare („tratatul 

fiscal”), legislația privind „guvernanța 

economică” și Pactul euro plus, care 

urmăresc să perpetueze în UE și în fiecare 

din statele sale membre așa-numitele 

politici de austeritate - de exploatare, de 

sărăcire, de adâncire a inegalităților și 

nedreptăților sociale, care reprezintă un 

asalt asupra drepturilor și asupra 

funcțiilor sociale ale statului - care, în 

mod inevitabil, vor agrava situația 

economică și socială, în special în țările 

în care aceasta este deja mai dificilă; 

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/19 

Amendamentul  19 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientări pentru bugetul 2019 – Secțiunea III 

2017/2286(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3a. susține majorarea fondurilor alocate 

programelor de promovare a locurilor de 

muncă, obligatoriu cu drepturi adecvate, 

și a incluziunii sociale a tinerilor, 

garantând faptul că fondurile din partea 

UE nu contribuie la crearea de stagii 

neremunerate, la munca în condiții 

precare sau la înlocuirea locurilor de 

muncă permanente cu munca temporară 

sau stagii;  

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/20 

Amendamentul  20 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientări pentru bugetul 2019 – Secțiunea III 

2017/2286(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 5a. consideră că este necesară renunțarea 

la politicile Uniunii Europene, dacă 

dorim ca problemele legate de creșterea 

economică sustenabilă, șomaj, sărăcie, 

excluziune socială și inegalități (în 

materie de venituri în principal) să fie cu 

adevărat soluționate; subliniază că este 

necesară o nouă strategie pentru a 

deschide un nou drum pentru Europa, și 

anume un drum îndreptat spre ocuparea 

integrală a forței de muncă, locuri de 

muncă cu drepturi adecvate, salarii de 

nivel decent, coeziune economică și 

socială și protecție socială pentru toți, 

garantând cele mai înalte standarde de 

trai, un drum care să răspundă nevoilor 

de dezvoltare ale fiecărui stat membru, în 

special ale țărilor mai puțin dezvoltate, 

promovând convergența reală, 

contribuind la reducerea decalajelor de 

dezvoltare dintre statele membre și a 

disparităților economice, sociale și 

regionale existente; 

Or. pt 

 

 


