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16.10.2019 A9-0017/43

Amendamentul 43
João Ferreira, Sandra Pereira, Clare Daly, Marisa Matias, Younous Omarjee, Mick 
Wallace, Manuel Bompard, José Gusmão, Georgios Georgiou
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 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. întrucât politicile comune, piața 
unică și, în special, moneda unică au 
efecte asimetrice, generând inegalități 
între statele membre și ducând prin ele 
însele la o dinamică a divergențelor; 
întrucât una din funcțiile bugetului UE, 
în special a părții dedicate coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, este să 
asigure faptul că aceste divergențe sunt 
combătute, prin aplicarea cu precădere a 
principiilor redistribuirii și a solidarității 
contributive;

Or. pt
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16.10.2019 A9-0017/44

Amendamentul 44
João Ferreira, Sandra Pereira, Clare Daly, Marisa Matias, Younous Omarjee, Mick 
Wallace, Manuel Bompard, José Gusmão, Georgios Georgiou
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 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. consideră că o parte din țările cele 
mai bogate ale UE beneficiază de corecții 
și ajustări ale contribuțiilor lor naționale 
și că acest lucru nu contribuie la punerea 
în aplicare a funcției redistributive a 
bugetului și nici nu garantează că 
contribuțiile naționale bazate pe VNB 
depind de nivelul de bogăție relativă, 
măsurat cu ajutorul VNB, al statelor 
membre;

Or. pt
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16.10.2019 A9-0017/45

Amendamentul 45
João Ferreira, Sandra Pereira, Clare Daly, Marisa Matias, Mick Wallace, Manuel 
Bompard, Martina Anderson, Matt Carthy, José Gusmão, Georgios Georgiou
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 1 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1c. consideră că este absolut necesară 
o nouă strategie pentru a pune bazele 
drumului către progres și justiție socială 
în Europa, în încercarea de a impulsiona 
și a concretiza combaterea inegalităților și 
asimetriilor dintre statele membre și din 
interiorul acestora, sprijinirea sectoarelor 
de producție (în special din țările cu 
deficite persistente de producție), 
promovarea muncii însoțite de drepturi și 
a salariilor decente, protejarea dreptului 
la condiții de pensionare și pensii decente 
și recunoașterea valorii acestora, 
îmbunătățirea serviciilor publice, 
creșterea investițiilor publice, conservarea 
naturii, inclusiv combaterea schimbărilor 
climatice, utilizarea sustenabilă a 
resurselor naturale, pacea și solidaritatea 
între popoare; consideră că bugetul UE ar 
trebui să reflecte această strategie în ceea 
ce privește atât creditele bugetare, cât și 
fondurile, programele și instrumentele;

Or. pt
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16.10.2019 A9-0017/46

Amendamentul 46
João Ferreira, Sandra Pereira, Clare Daly, Marisa Matias, Younous Omarjee, Mick 
Wallace, Manuel Bompard, José Gusmão, Georgios Georgiou
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 1 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1d. consideră că concentrarea 
tematică, ratele scăzute de cofinanțare, 
lipsa structurilor publice care oferă 
asistență tehnică solicitanților, precum și 
includerea proiectelor de investiții publice 
finanțate din fonduri UE atunci când se 
calculează deficitul bugetar au avut un 
impact negativ asupra ratelor de execuție 
a fondurilor și programelor UE; întrucât, 
prin urmare, deși cadrul financiar 
multianual se apropie de sfârșit, ratele de 
execuție sunt foarte scăzute și la un nivel 
nesatisfăcător;

Or. pt
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16.10.2019 A9-0017/47

Amendamentul 47
João Ferreira, Sandra Pereira, Clare Daly, Mick Wallace, Manuel Bompard, Georgios 
Georgiou
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 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. solicită ca creditele pentru Fondul 
pentru securitate internă, Fondul 
european de apărare, politica externă și 
de securitate comună, mobilitatea 
militară, Instrumentul de vecinătate și 
Serviciul European de Acțiune Externă să 
fie alocate integral politicilor care sprijină 
coeziunea economică, socială și 
teritorială, fermierilor mici și mijlocii, 
activităților de pescuit la scară mică și 
dezvoltării industriale, în special în țările 
cu o capacitate industrială mai scăzută, 
investițiilor publice și protecției mediului 
și a biodiversității, promovării diversității 
culturale și a consumului cultural, 
multilingvismului și primirii și integrării 
migranților și refugiaților;

Or. pt



AM\1190894RO.docx PE637.857v01-00

RO Unită în diversitate RO

16.10.2019 A9-0017/48

Amendamentul 48
João Ferreira, Sandra Pereira, Clare Daly, Marisa Matias, Younous Omarjee, Marc 
Botenga, Mick Wallace, Manuel Bompard, José Gusmão, Georgios Georgiou
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 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. solicită o creștere semnificativă a 
rubricilor legate de coeziunea economică, 
socială și teritorială, astfel încât să se 
respecte pe deplin principiul redistribuirii;

Or. pt
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16.10.2019 A9-0017/49

Amendamentul 49
João Ferreira, Sandra Pereira, Clare Daly, Marisa Matias, Younous Omarjee, Marc 
Botenga, Mick Wallace, Manuel Bompard, Martina Anderson, Matt Carthy, José 
Gusmão, Georgios Georgiou
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 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. solicită consolidarea financiară a 
Fondului social european (FSE), a 
Garanției pentru tineret, a inițiativei 
„Locuri de muncă pentru tineri”, a 
Programului pentru ocuparea forței de 
muncă și inovare socială (EaSI) și a 
Fondului de ajutor european destinat 
celor mai defavorizate persoane (FEAD);

Or. pt
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16.10.2019 A9-0017/50

Amendamentul 50
João Ferreira, Sandra Pereira, Clare Daly, Younous Omarjee, Marc Botenga, Mick 
Wallace, Manuel Bompard, Martina Anderson, Matt Carthy, Georgios Georgiou
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 24 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. solicită ca programele UE să 
acorde prioritate proiectelor care 
promovează și pun accentul pe crearea de 
locuri de muncă însoțite de drepturi, 
salarii și raporturi de muncă stabile și 
reglementate și combat în mod eficient și 
cu fermitate sărăcia și excluziunea 
socială;

Or. pt
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16.10.2019 A9-0017/51

Amendamentul 51
João Ferreira, Sandra Pereira, Clare Daly, Marisa Matias, Younous Omarjee, Marc 
Botenga, Mick Wallace, Manuel Bompard, Martina Anderson, Matt Carthy, José 
Gusmão, Georgios Georgiou
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 35 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35a. afirmă din nou că este necesar ca 
bugetul UE pentru 2020 să joace un rol 
mai activ în eforturile de realizare a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
ONU; solicită, astfel, ca acest buget să 
consolideze în mod semnificativ sprijinul 
pentru măsurile și proiectele care vizează 
eradicarea sărăciei în rândul femeilor și 
al copiilor, promovarea unei integrări mai 
bune pe piața forței de muncă a femeilor, 
eliminarea inegalităților de remunerare și 
de muncă dintre bărbați și femei, 
îmbunătățirea accesului la asistență 
medicală și a furnizării de îngrijiri 
medicale, inclusiv în cazul sănătății 
mamei și copilului, protecția maternității, 
a rolului de părinte și a copiilor de vârstă 
mică, precum și combaterea violenței 
asupra femeilor, copiilor și tinerilor; în 
acest sens, consideră regretabile 
propunerile Consiliului în aceste domenii, 
în special reducerea finanțării pentru 
Institutul European pentru Egalitatea de 
Șanse între Femei și Bărbați și a celei de 
la rubrica „Promovarea nediscriminării și 
a egalității”;

Or. pt
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16.10.2019 A9-0017/52

Amendamentul 52
João Ferreira, Sandra Pereira, Clare Daly, Marisa Matias, Mick Wallace, José Gusmão, 
Georgios Georgiou
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 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. solicită ca programele specifice 
pentru agricultură să promoveze, pe de o 
parte, lanțuri scurte de aprovizionare, 
prețuri echitabile pentru producători, un 
venit stabil și decent pentru agricultori și, 
pe de altă parte, redistribuirea plăților, 
astfel încât să se asigure o distribuție 
echitabilă între țări, tipuri de producție și 
producători, eliminând disparitățile 
actuale și favorizând, în termeni relativi, 
statele membre cu cele mai mari deficite 
de producție, precum și producătorii mici 
și mijlocii și să se mărească cuantumul 
inițial al rezervei agricole;

Or. pt


