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16.10.2019 A9-0017/24

Amendamentul 24
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Martin Buschmann, Marisa Matias, José 
Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel 
Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Martina Anderson, Matt Carthy, Stelios Kouloglou
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. este ferm convins de necesitatea 
stringentă de a combate provocările 
climatice și de a proteja mediul într-un 
mod care să stimuleze ocuparea forței de 
muncă, să creeze noi locuri de muncă, să 
întărească competitivitatea, să promoveze 
dezvoltarea durabilă și să asigure 
prosperitatea socială; subliniază rolul 
esențial al tehnologiilor noi și emergente 
pentru atingerea acestui obiectiv; reliefează 
necesitatea ca Uniunea să fie un exemplu 
în acest sens și să inspire alte țări din 
întreaga lume să își majoreze cheltuielile 
legate de climă; salută apelurile insistente 
la acțiune lansate de liderii Uniunii în 
cadrul recentului summit al ONU privind 
schimbările climatice și angajamentele 
asumate recent de o serie de state membre 
de a majora cheltuielile în domenii precum 
eficiența energetică, energia din surse 
regenerabile sau infrastructura de transport 
și energetică sustenabilă; consideră că 
astfel de declarații ar trebui să fie însoțite 
de acțiuni concrete din partea statelor 
membre, inclusiv atunci când acestea 
deliberează în cadrul Consiliului;

4. este ferm convins de necesitatea 
stringentă de a combate provocările 
climatice și de a proteja mediul într-un 
mod care să stimuleze ocuparea forței de 
muncă, să creeze noi locuri de muncă, să 
întărească competitivitatea, să promoveze 
dezvoltarea durabilă și să asigure 
prosperitatea socială, să promoveze 
prosperitatea pentru toți, să genereze 
creștere durabilă și să încerce să 
soluționeze o serie de nevoi sociale, 
printre care și educația și protecția 
socială, combătând totodată sărăcia; 
subliniază rolul esențial al tehnologiilor noi 
și emergente pentru atingerea acestui 
obiectiv; reliefează necesitatea ca Uniunea 
să fie un exemplu în acest sens și să inspire 
alte țări din întreaga lume să își majoreze 
cheltuielile legate de climă; salută apelurile 
insistente la acțiune lansate de liderii 
Uniunii în cadrul recentului summit al 
ONU privind schimbările climatice și 
angajamentele asumate recent de o serie de 
state membre de a majora cheltuielile în 
domenii precum eficiența energetică, 
energia din surse regenerabile sau 
infrastructura de transport și energetică 
sustenabilă; consideră că astfel de 
declarații ar trebui să fie însoțite de acțiuni 
concrete din partea statelor membre, 
inclusiv atunci când acestea deliberează în 
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cadrul Consiliului;
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16.10.2019 A9-0017/25

Amendamentul 25
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Martin Buschmann, Anja Hazekamp, 
Marisa Matias, José Gusmão, Marc Botenga, Mick Wallace, Clare Daly, Martina 
Michels, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. propune, prin urmare, un buget pe 
2020 care să aducă o contribuție 
importantă la combaterea provocărilor de 
mediu și a schimbărilor climatice și care să 
reducă cât mai mult întârzierile înregistrate 
pe calea realizării obiectivului de a aloca 
măsurilor legate de climă 20 % din 
cheltuielile Uniunii pentru perioada 2014-
2020; propune o majorare semnificativă, cu 
peste 2 miliarde EUR față de PB, a unor 
linii bugetare de la mai multe rubrici, cu 
preponderență de la subrubrica 1a, care 
aduce o contribuție semnificativă la 
obiectivul legat de cheltuielile pentru 
climă; alocă atent aceste majorări liniilor 
care dau dovadă de o rată excelentă de 
execuție și de o capacitate operațională 
suficientă pentru a putea absorbi în 2020 
creditele suplimentare;

7. propune, prin urmare, un buget pe 
2020 al Uniunii care să aducă o contribuție 
importantă la combaterea provocărilor de 
mediu și a schimbărilor climatice și care să 
reducă cât mai mult întârzierile înregistrate 
pe calea realizării obiectivului de a aloca 
măsurilor legate de climă 50 % din 
cheltuielile Uniunii pentru sfârșitul 
perioadei 2014-2020; propune o majorare 
semnificativă, cu peste 2 miliarde EUR față 
de PB, a unor linii bugetare de la mai multe 
rubrici, cu preponderență de la subrubrica 
1a, care aduce o contribuție semnificativă 
la obiectivul legat de cheltuielile pentru 
climă; alocă atent aceste majorări liniilor 
care dau dovadă de o rată excelentă de 
execuție și de o capacitate operațională 
suficientă pentru a putea absorbi în 2020 
creditele suplimentare;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/26

Amendamentul 26
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Mick 
Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios 
Kouloglou
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10.  propune majorări specifice și la 
alte linii bugetare legate de prioritățile 
Parlamentului, în domenii precum IMM-
urile, digitalizarea, inteligența artificială, 
cercetarea în domeniul cancerului, 
cooperarea în materie de securitate și 
justiție, vămile, migrația și politica 
externă, inclusiv dezvoltarea și ajutorul 
umanitar;

10.  propune majorări specifice și la 
alte linii bugetare legate de prioritățile 
Parlamentului, în domenii precum IMM-
urile, digitalizarea, inteligența artificială, 
cercetarea în domeniul cancerului, 
cooperarea în materie de securitate și 
justiție, vămile, dezvoltarea și ajutorul 
umanitar;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/27

Amendamentul 27
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Mick 
Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, 
Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. este de părere că o combatere 
eficientă a corupției și a evaziunii fiscale 
și a evitării obligațiilor fiscale practicate 
de întreprinderile multinaționale și de cei 
mai bogați ar permite ca în bugetele 
naționale ale statelor membre să intre o 
sumă estimată de Comisie la 1 mie de 
miliarde EUR pe an; observă că, în 
această privință, se înregistrează un 
adevărat deficit de acțiune la nivelul UE; 
evidențiază, în această, privință nevoia 
urgentă de a înființa o autoritate 
europeană abilitată să lupte împotriva 
fraudei fiscale și a evaziunii fiscale;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/28

Amendamentul 28
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Martin Buschmann, Anja Hazekamp, 
Marisa Matias, José Gusmão, Marc Botenga, Mick Wallace, Clare Daly, Martina 
Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Martina 
Anderson, Matt Carthy, Stelios Kouloglou
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că programul Orizont 
2020 generează o valoare adăugată 
europeană considerabilă și contribuie în 
mod vital la dezvoltarea tehnologiilor 
ecologice și a inovațiilor favorabile climei 
și mediului, pregătind astfel terenul pentru 
un viitor fără emisii de carbon și sprijinind 
tranziția către o economie mai circulară; 
subliniază, de asemenea, importanța 
acestui program și pentru alte domenii 
importante ale cercetării europene, cum ar 
fi digitalizarea, inteligența artificială și 
cercetarea în domeniul cancerului; 
majorează în mod semnificativ, așadar, 
fondurile alocate programului Orizont 
2020, cu 737,8 milioane EUR peste nivelul 
din PB sub formă de credite de 
angajament; totodată, în conformitate cu 
articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar, pune integral la dispoziție suma 
de 280,7 milioane EUR în credite de 
angajament în urma dezangajărilor 
efectuate în 2018 ca urmare a 
neimplementării proiectelor de cercetare, 
alocând această sumă liniilor bugetare 
aferente programului Orizont 2020 care au 
cea mai mare pertinență pentru proiectele 
de cercetare legate de climă și invită 
Comisia să acorde o atenție deosebită 

15. subliniază că programul Orizont 
2020 generează o valoare adăugată 
europeană considerabilă și contribuie în 
mod vital la dezvoltarea tehnologiilor 
ecologice și a inovațiilor favorabile climei 
și mediului, pregătind astfel terenul pentru 
un viitor fără emisii de carbon și pentru 
reducerea emisiilor efectuată cu scopul de 
a se conforma Acordului de la Paris și 
sprijinind tranziția către o economie mai 
circulară; subliniază, de asemenea, 
importanța acestui program și pentru alte 
domenii importante ale cercetării europene, 
cum ar fi digitalizarea, inteligența 
artificială și cercetarea în domeniul 
cancerului; majorează în mod semnificativ, 
așadar, fondurile alocate programului 
Orizont 2020, cu 737,8 milioane EUR 
peste nivelul din PB sub formă de credite 
de angajament; totodată, în conformitate cu 
articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar, pune integral la dispoziție suma 
de 280,7 milioane EUR în credite de 
angajament în urma dezangajărilor 
efectuate în 2018 ca urmare a 
neimplementării proiectelor de cercetare, 
alocând această sumă liniilor bugetare 
aferente programului Orizont 2020 care au 
cea mai mare pertinență pentru proiectele 
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repartizării geografice echitabile a 
fondurilor respective;

de cercetare legate de climă și invită 
Comisia să acorde o atenție deosebită 
repartizării geografice echitabile a 
fondurilor respective;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/29

Amendamentul 29
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Leila Chaibi, Marisa Matias, José Gusmão, 
Marc Botenga, Mick Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel 
Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. solicită UE să își intensifice 
eforturile de stimulare a coeziunii și 
convergenței sociale în Europa; propune 
să se dubleze bugetul Fondului social 
european și, în special, cel al Fondului de 
ajutor european destinat celor mai 
defavorizate persoane (FEAD);

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/30

Amendamentul 30
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Mick 
Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios 
Kouloglou
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. consideră că în bugetul Uniunii ar 
trebui prevăzute suficiente mijloace 
pentru realizarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale în regiunile 
ultraperiferice ale Uniunii, precum și 
pentru măsuri specifice în aceste regiuni, 
astfel cum se prevede la articolul 349 din 
TFUE, în conformitate cu obiectivele și 
principiile stabilite în Comunicarea 
Comisiei din 24 octombrie 2017 intitulată 
„Un parteneriat strategic consolidat și 
reînnoit cu regiunile ultraperiferice ale 
UE”;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/31

Amendamentul 31
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, 
Stelios Kouloglou
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. propune, ca urmare a acordului de 
numire a noului procuror-șef european, 
ca biroul acestuia să fie dotat cu mijloace 
financiare semnificative și cu personal 
numeros, astfel încât Parchetul European 
să devină pe deplin operațional atunci 
când își va prelua mandatul în 2020;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/32

Amendamentul 32
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, José 
Gusmão, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-Sophie 
Pelletier, Stelios Kouloglou
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 40 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40a. propune o majorare considerabilă 
a liniei destinate dezvoltării umane, prin 
care ar trebui să se urmărească anularea 
efectului deciziei recente a SUA de a 
reduce finanțarea destinată dezvoltării 
globale, în special ONG-urilor care își 
desfășoară activitatea în domeniul 
sănătății reproductive;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/33

Amendamentul 33
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Martina 
Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 56 – litera c

Propunerea de rezoluție Amendamentul

c) pentru Ombudsmanul European, să 
fie adăugate două posturi AD peste bugetul 
pe 2020, realizând în paralel reduceri 
ușoare la trei linii bugetare, pentru a 
echilibra cuantumurile reinstituite la alte 
două linii;

c) pentru Ombudsmanul European, să 
fie adăugate două posturi AD peste bugetul 
pe 2020;

Or. en


