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22.7.2020 B9-0229/1

Amendamentul 1
João Ferreira, Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 Ca. întrucât reuniunea Consiliului 
European, mai mult decât fracturile 
profunde și contradicțiile care traversează 
Uniunea Europeană, a evidențiat însăși 
natura unui proces de integrare care 
generează de la sine inegalități, 
divergențe și asimetrii, în care concurența 
în cadrul pieței unice prevalează în fața 
oricărei perspective de solidaritate între 
state, care în practică este confirmată ca 
fiind inexistentă;
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22.7.2020 B9-0229/2

Amendamentul 2
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 2a. îndeamnă BCE să anuleze 
datoriile statelor membre pe care le deține 
până la nivelul cheltuielilor acestor state 
efectuate pentru gestionarea crizei 
sanitare și economice declanșate de 
COVID-19; îndeamnă UE să lanseze o 
revizuire a tratatelor europene, cel puțin 
axată pe politica monetară, pentru ca 
BCE să poată acorda împrumuturi direct 
statelor membre și UE și să achiziționeze 
titluri de datorie perpetue, cu dobândă 
zero, direct de la statele membre; solicită 
renegocierea clauzelor, scadențelor, 
dobânzilor și cuantumurilor datoriei 
publice, care să permită reorientarea 
resurselor de la serviciul datoriei la 
nevoile economice și sociale urgente din 
statele membre;
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22.7.2020 B9-0229/3

Amendamentul 3
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 2b. reiterează poziția fermă a 
Parlamentului European, exprimată în 
mai 2020, care solicită un pachet de 
redresare în cuantum de 2 trilioane EUR;
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22.7.2020 B9-0229/4

Amendamentul 4
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020

Propunere de rezoluție
Punctul 2 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 2c. solicită abrogarea Pactului de 
Stabilitate, a legislației privind 
guvernanța economică („pachetul de 
șase” și pachetul privind supravegherea și 
monitorizarea bugetare), a semestrului 
european și a Tratatului bugetar și 
înlocuirea acestora cu un Pact de ocupare 
a forței de muncă și de dezvoltare 
sustenabilă, care va asigura ocuparea 
forței de muncă, creșterea favorabilă 
includerii și protecția mediului; 
subliniază că, în acest mod, UE și statele 
membre vor dezvolta marja de manevră 
necesară pentru a promova investițiile 
publice, a finanța serviciile publice și 
funcțiile lor sociale, a stimula activitatea 
economică, în special sectoarele de 
producție, și pentru a permite asumarea 
proprietății și controlul publice ale 
sectoarelor strategice ale economiei; 
subliniază, de asemenea, că acest lucru va 
asigura faptul că „flexibilitatea” permisă 
acum de UE nu va fi urmată de politici de 
austeritate, care au sărăcit părți ample ale 
societăților, așa cum s-a întâmplat după 
criza din 2008;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/5

Amendamentul 5
Marc Botenga
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020

Propunere de rezoluție
Punctul 2 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2d. deploră orice fel de legătură între 
Fondul de redresare și măsurile de 
reformă structurală sau condițiile ce 
vizează slăbirea drepturilor sociale sau 
înrăutățirea condițiilor de muncă; 
solicită, prin urmare, abrogarea Pactului 
de stabilitate și de creștere, a legislației 
privind guvernanța economică, a 
semestrului european sau a oricărui alt 
instrument, inclusiv a condițiilor 
structurale care limitează investițiile 
publice și poate afecta serviciile publice;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/6

Amendamentul 6
João Ferreira, Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 3a. deploră reducerea fondurilor CFM 
2021-2027, și anume a fondurilor 
structurale și de coeziune, a fondurilor 
pentru agricultură și dezvoltare rurală, 
ceea ce face ca realizarea unei 
convergențe economice și sociale efective 
între statele membre să nu fie fezabilă; 
solicită, în schimb, o creștere a 
mijloacelor financiare alocate politicii de 
coeziune în CFM ca o condiție prealabilă 
pentru aprobarea acestuia; regretă, de 
asemenea, reducerea masivă a Fondului 
de dezvoltare rurală în cadrul planului de 
redresare economică;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/7

Amendamentul 7
João Ferreira, Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 3b. consideră că întărirea bugetului 
UE ar trebui să se bazeze, în principal, pe 
contribuțiile statelor membre, în funcție 
de VNB-ul lor, ca o modalitate de a 
consolida rolul redistributiv al bugetului 
și de a se asigura că cei care beneficiază 
în cea mai mare măsură de integrare (de 
la piața unică și de la moneda euro) 
contribuie mai mult; respinge crearea 
unor impozite europene;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/8

Amendamentul 8
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. regretă că de prea multe ori 
concentrarea exclusivă asupra intereselor și 
pozițiilor naționale periclitează ajungerea 
la soluții comune care sunt în interesul 
general; avertizează că reducerile aplicate 
CFM sunt contrare obiectivelor UE; 
consideră, de exemplu, că reducerile 
propuse pentru programele de sănătate și 
de cercetare sunt periculoase în contextul 
unei pandemii mondiale; consideră că 
reducerile propuse în domeniul educației, 
al transformării digitale și al inovării pun în 
pericol viitorul următoarelor generații de 
europeni; consideră că reducerile propuse 
în legătură cu programele de sprijinire a 
tranziției regiunilor dependente de carbon 
sunt contrare agendei Pactului verde 
european; consideră că reducerile propuse 
în domeniul azilului, migrației și 
gestionării frontierelor pun în pericol 
poziția UE într-o lume din ce în ce mai 
volatilă și nesigură;

4. regretă că de prea multe ori 
concentrarea exclusivă asupra intereselor și 
pozițiilor naționale periclitează ajungerea 
la soluții comune care sunt în interesul 
general; avertizează că reducerile aplicate 
CFM sunt contrare obiectivelor UE; 
consideră, de exemplu, că reducerile 
propuse pentru programele de sănătate și 
de cercetare sunt periculoase în contextul 
unei pandemii mondiale; consideră că 
reducerile propuse în domeniul educației, 
al transformării digitale și al inovării pun în 
pericol viitorul următoarelor generații de 
europeni; consideră că reducerile propuse 
pentru FEADR și FEGA subminează 
capacitățile agriculturii de a îndeplini 
obiectivele F2F și ale Strategiei privind 
biodiversitatea și sunt contrare agendei 
Pactului verde european; consideră că 
reducerile propuse în domeniul azilului, 
migrației și gestionării frontierelor pun în 
pericol poziția UE într-o lume din ce în ce 
mai volatilă și nesigură;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/9

Amendamentul 9
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 9a. salută concluziile Consiliului prin 
care se solicită măsuri concrete de 
protejare a bugetului UE de fraudă și 
corupție; reiterează concluzia Consiliului 
de a asigura resurse adecvate pentru 
instituțiile implicate în lupta împotriva 
corupției și a fraudei, inclusiv Curtea de 
Conturi, Oficiul European de Luptă 
Antifraudă, Parchetul European, 
Eurojust și Europol; solicită, în acest 
sens, ca bugetul Parchetului European să 
fie cel puțin echivalent cu cel al OLAF; 
este, de asemenea, de acord cu Consiliul 
că colectarea și comparabilitatea 
informațiilor privind beneficiarii finali ai 
fondurilor UE sunt esențiale pentru 
protejarea bugetului UE; subliniază că, în 
acest sens, trebuie creat un sistem de 
informare uniform și standardizat pentru 
ca statele membre să îi informeze în timp 
real pe beneficiarii finali;
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22.7.2020 B9-0229/10

Amendamentul 10
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. regretă profund că Consiliul 
European a subminat semnificativ 
eforturile Comisiei și ale Parlamentului de 
a sprijini statul de drept, drepturile 
fundamentale și democrația în cadrul CFM 
și al Instrumentului de redresare al Uniunii 
Europene Next Generation EU (NGEU); își 
reconfirmă solicitarea adresată 
colegiuitorului de a-și finaliza activitatea în 
legătură cu mecanismul propus de Comisie 
care urmărește protejarea bugetului UE 
dacă există o amenințare sistemică la 
adresa valorilor consacrate la articolul 2 
din TUE și dacă interesele financiare ale 
Uniunii sunt în joc; subliniază că, pentru a 
fi eficace, acest mecanism ar trebui activat 
printr-o majoritate calificată inversă; 
subliniază că acest mecanism nu trebuie să 
afecteze obligația entităților 
guvernamentale sau a statelor membre de a 
face plăți beneficiarilor sau destinatarilor 
finali; subliniază că Regulamentul privind 
statul de drept va fi adoptat prin codecizie;

9. regretă profund că Consiliul 
European a subminat semnificativ 
eforturile Comisiei și ale Parlamentului de 
a sprijini statul de drept, drepturile 
fundamentale și democrația în cadrul CFM 
și al Instrumentului de redresare al Uniunii 
Europene Next Generation EU (NGEU); își 
reconfirmă solicitarea adresată 
colegiuitorului de a-și finaliza în mod 
prioritar activitatea în legătură cu 
mecanismul propus de Comisie care 
urmărește protejarea bugetului UE dacă 
există o amenințare sistemică la adresa 
valorilor consacrate la articolul 2 din TUE 
și dacă interesele financiare ale Uniunii 
sunt în joc, iar aceasta ar trebui 
considerată prioritară înainte de adoptarea 
CFM și a instrumentului de redresare al 
UE; subliniază că, pentru a fi eficace, acest 
mecanism ar trebui activat printr-o 
majoritate calificată inversă; subliniază că 
acest mecanism nu trebuie să afecteze 
obligația entităților guvernamentale sau a 
statelor membre de a face plăți 
beneficiarilor sau destinatarilor finali; 
subliniază că Regulamentul privind statul 
de drept va fi adoptat prin codecizie;

Or. en


