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11.12.2018 A8-0454/1 

Amendamentul  1 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Noul buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1a. întrucât nici prezenta propunere, 

nici cea anterioară nu prevăd suficiente 

resurse pentru buget, care să permită 

punerea în aplicare a principiului 

coeziunii economice, sociale și teritoriale; 

consideră că punerea în aplicare a acestui 

principiu ar necesita o creștere 

substanțială a fondurilor alocate 

coeziunii; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/2 

Amendamentul  2 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Noul buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1b. consideră că bugetul propus e 

departe de a fi suficient pentru a pune în 

aplicare principiul coeziunii economice, 

sociale și teritoriale, ceea ce va duce la 

accentuarea asimetriilor și la favorizarea 

unei dinamici a divergențelor între statele 

membre și că, prin urmare, ar trebui 

respins; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/3 

Amendamentul  3 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Noul buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1c. solicită să fie elaborate planuri 

specifice prin care să fie sprijinite 

economiile statelor care au deficite 

comerciale și de cont curent și datorii 

nesustenabile, prevăzându-se resurse 

financiare și derogările necesare pentru 

funcționarea politicilor comune și privind 

piața unică; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/4 

Amendamentul  4 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Noul buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 d (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1d. solicită să fie create programe de 

sprijinire a statelor membre care doresc 

să negocieze ieșirea din zona euro pe 

motiv că participarea la aceasta a devenit 

nesustenabilă și insuportabilă; consideră 

că aceste programe ar trebui să prevadă o 

compensare adecvată pentru prejudiciile 

sociale și economice cauzate de aderarea 

la moneda unică; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/5 

Amendamentul  5 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Noul buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 e (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1e. subliniază necesitatea unei 

strategii de investiții coerente a Uniunii, 

sub forma unui program de investiții al 

UE pentru dezvoltare sustenabilă și 

ocuparea forței de muncă, pentru care să 

se prevadă anual o sumă de la bugetul UE 

de cel puțin 2 % din PIB, pe o perioadă de 

10 ani, și care să completeze eforturile 

similare ale statelor membre în materie de 

investiții publice; remarcă faptul că un 

astfel de program de investiții s-ar 

autofinanța parțial grație unei creșteri 

mai mari a PIB-ului și a veniturilor 

fiscale; solicită Comisiei și Consiliului să 

includă resurse financiare suplimentare 

în propunerea de buget pentru 2019; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/6 

Amendamentul  6 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Noul buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 f (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1f. subliniază cu regret faptul că 

dezastrele îi afectează în general pe cei 

care dispun de mai puține mijloace pentru 

a se proteja, fie că este vorba de persoane, 

fie că este vorba de state; consideră că 

reacția la dezastrele naturale sau 

provocate de om ar trebui să fie cât mai 

rapidă cu putință, astfel încât daunele să 

fie minime și oamenii și bunurile să poată 

fi salvate; subliniază necesitatea unei 

creșteri suplimentare a fondurilor, în 

special în liniile bugetare legate de 

Prevenirea dezastrelor și pregătirea 

pentru intervenție în caz de dezastre în 

interiorul Uniunii, ținând seama, în 

special, de incendiile din Grecia, Spania 

și Portugalia, care au avut ca rezultat 

pierderea tragică de vieți omenești și care 

au un impact dramatic și substanțial 

asupra populației; 

Or. pt 



 

AM\1171929RO.docx  PE631.604v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

11.12.2018 A8-0454/7 

Amendamentul  7 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Noul buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 g (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1g. atrage atenția asupra necesității de 

majorare a finanțării pentru a atenua 

impactul crizelor și al volatilității piețelor 

agricole, care au fost și continuă să fie 

sursa a numeroase falimente declarate de 

întreprinderile mici, contribuind la 

deșertificarea zonelor rurale și la 

concentrarea producției; 

Or. pt 



 

AM\1171929RO.docx  PE631.604v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

11.12.2018 A8-0454/8 

Amendamentul  8 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Noul buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 h (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1h. subliniază că dezechilibrele 

persistente din lanțul de aprovizionare cu 

alimente, în cadrul căruia poziția 

producătorilor primari este considerabil 

mai slabă decât cea a altor actori, ar 

trebui să determine Comisia să adopte 

măsuri pentru a îmbunătăți transparența 

prețurilor și a marjelor din lanțul de 

aprovizionare cu alimente, garantând, 

astfel, un preț echitabil pentru producție 

și asigurând îmbunătățirea veniturilor 

agricultorilor mici și mijlocii; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/9 

Amendamentul  9 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Noul buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 i (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1i.  atrage atenția asupra factorilor 

care amenință numeroase ecosisteme 

forestiere, cum ar fi, printre altele, 

răspândirea speciilor alogene invazive, 

organismele dăunătoare (precum 

nematodul de pin și altele) și incendiile 

forestiere; consideră că ar trebui alocate 

resurse financiare suficiente, prin 

programele și măsurile de sprijin 

comunitar, pentru a se evalua situația 

ecologică și fitosanitară a pădurilor și 

pentru a sprijini reabilitarea acestora, 

inclusiv reîmpădurirea; observă că aceste 

resurse sunt deosebit de importante și 

reprezintă o urgență pentru unele state 

membre, ca de pildă Portugalia, Grecia și 

Spania, în urma multiplelor incendii care 

au avut loc pe teritoriul lor; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/10 

Amendamentul  10 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Noul buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 j (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1j.  solicită majorarea rezervei pentru 

ajutoare de urgență și a Fondului de 

solidaritate al Uniunii Europene (FSUE), 

având în vedere dezastrele tragice 

survenite în ultima vreme, și anume 

incendiile și seceta extremă din Grecia, 

Portugalia și Spania; 

Or. pt 

 

 


