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Amendamentul  3 

Marco Zanni, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de 

propunerea Comisiei 

2015/2353(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ea (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ea. întrucât Regatul Unit este una dintre 

țările cu o contribuție majoră netă la 

bugetul UE, iar decizia de a părăsi 

Uniunea Europeană luată de cetățenii 

britanici la 23 iunie 2016 va avea un 

impact semnificativ asupra resurselor 

UE; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/4 

Amendamentul  4 

Marco Zanni, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de 

propunerea Comisiei 

2015/2353(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. subliniază că, drept răspuns la această 

problemă presantă, în 2014 noua Comisie a 

propus un plan de investiții pentru Europa 

și înființarea FEIS, cu scopul de a mobiliza 

315 miliarde EUR pentru noi investiții în 

economia reală; își reiterează 

angajamentul ferm față de FEIS, care se 

preconizează că va genera un puternic 

impuls specific pentru sectoarele 

economice propice creșterii și locurilor de 

muncă; observă că o serie de proiecte au 

fost deja aprobate și sunt în curs de 

realizare; ia act de faptul că garanția 

furnizată de Uniune pentru FEIS este 

acoperită din fondul de garantare, în 

valoare de 8 miliarde EUR, constituit în 

cadrul bugetului UE; 

15. subliniază că, drept răspuns la această 

problemă presantă, în 2014 noua Comisie a 

propus un plan de investiții pentru Europa 

și înființarea FEIS, cu scopul de a mobiliza 

315 miliarde EUR pentru noi investiții în 

economia reală; constată, cu toate acestea, 

că proiectele selectate pentru FEIS nu 

reprezintă investiții noi în economia reală, 

ci refinanțarea proiectelor existente, a 

căror sustenabilitate economică, socială și 

de mediu este îndoielnică; subliniază, de 

asemenea, că garanția furnizată de Uniune 

pentru FEIS este acoperită din fondul de 

garantare, în valoare de 8 miliarde EUR, 

constituit în cadrul bugetului UE, care a 

realocat resurse de la alte programe, 

precum Orizont 2020 și Mecanismul 

pentru interconectarea Europei (MIE); 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/5 

Amendamentul  5 

Marco Zanni, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de 

propunerea Comisiei 

2015/2353(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 43 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

43. sprijină cu fermitate continuarea 

inițiativei YEI, ca o modalitate de a asigura 

o reacție rapidă pentru combaterea 

șomajului în rândul tinerilor, în 

conformitate cu modificările necesare 

realizate ca urmare a evaluării în curs; 

consideră că acest deziderat nu poate fi 

realizat decât prevăzând pentru YEI, până 

la sfârșitul actualului CFM, credite de 

angajament de cel puțin același nivel ca 

cele alocate anual programului în cursul 

primilor doi ani din această perioadă (6 

miliarde de euro alimentate anticipat în 

perioada 2014-2015), în funcție de 

rezultatul viitoarei evaluări a Comisiei; ia 

act de faptul că acest lucru ar trebui să 

presupună o revizuire ascendentă a 

plafoanelor de la subrubrica 1b 

(„Coeziune economică, socială și 

teritorială”), deoarece nu sunt disponibile 

marje; 

43. consideră că inițiativa „Locuri de 

muncă pentru tineri” (YEI), ca o 

modalitate de a asigura o reacție rapidă 

pentru combaterea șomajului în rândul 

tinerilor, încă nu și-a realizat obiectivele; 

consideră că obiectivul de a facilita 

ocuparea forței de muncă în rândul 

tinerilor poate fi realizat doar prin 

abordarea dezechilibrelor care rezultă din 

moneda unică, prin eliminarea 

constrângerilor sociale și economice 

impuse de UE și prin generarea de 

investiții publice masive; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/6 

Amendamentul  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de 

propunerea Comisiei 

2015/2353(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 49 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 49a. subliniază că este esențial să se 

analizeze diferite opțiuni referitoare la 

plăți, inclusiv o înghețare a 

angajamentelor viitoare pentru 

programele cu prioritate scăzută, până la 

achitarea tuturor arieratelor restante; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/7 

Amendamentul  7 

Marco Zanni, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de 

propunerea Comisiei 

2015/2353(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 62 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 62a. invită Comisia și statele membre să 

decidă cazurile în care programele pot fi 

finanțate și puse în aplicare mai eficient 

la nivel european și cazurile în care 

măsurile la nivel național sunt mai 

rezonabile și în conformitate cu principiul 

subsidiarității; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/8 

Amendamentul  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de 

propunerea Comisiei 

2015/2353(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 75 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

75. subliniază necesitatea de a reduce 

ponderea contribuțiilor bazate pe VNB la 

bugetul Uniunii pentru ca statele membre 

să renunțe la abordarea privind profitul 

echitabil („juste retour”); subliniază că 

acest lucru ar reduce povara asupra 

bugetelor naționale și în consecință 

resursele ar rămâne disponibile pentru 

bugetele statelor membre; reamintește că 

actuala resursă proprie bazată pe TVA este 

prea complexă și este, în esență, o a doua 

contribuție bazată pe VNB și solicită, prin 

urmare, ca această resursă proprie să fie 

reformată substanțial sau eliminată cu 

totul; consideră însă că este necesar să se 

mențină contribuțiile bazate pe VNB ca 

element al bugetului, având în vedere 

necesitatea ca acestea să funcționeze ca o 

contribuție de echilibrare; 

75. subliniază necesitatea de a reduce 

ponderea contribuțiilor bazate pe VNB la 

bugetul Uniunii pentru ca statele membre 

să renunțe la abordarea privind profitul 

echitabil („juste retour”); subliniază că 

acest lucru ar reduce povara asupra 

bugetelor naționale și în consecință 

resursele ar rămâne disponibile pentru 

bugetele statelor membre; reamintește că 

actuala resursă proprie bazată pe TVA este 

prea complexă și este, în esență, o a doua 

contribuție bazată pe VNB și solicită, prin 

urmare, ca această resursă proprie să fie 

reformată substanțial sau eliminată cu 

totul; consideră însă că este necesar să se 

mențină contribuțiile bazate pe VNB ca 

element al bugetului, având în vedere 

necesitatea ca acestea să funcționeze ca o 

contribuție de echilibrare; subliniază 

faptul că modificările care afectează 

veniturile bugetare ale Uniunii nu ar 

trebui să aibă niciun impact negativ 

asupra cetățenilor; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/9 

Amendamentul  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de 

propunerea Comisiei 

2015/2353(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 80 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 80a. respinge ideea unui buget specific 

pentru zona euro, deoarece acest lucru ar 

confirma existența unui decalaj 

semnificativ între țările care folosesc 

moneda euro și cele care își mențin 

propriile monede și ar conduce la 

capitularea în proporție și mai mare a 

suveranității naționale democratice în 

fața formațiunilor tehnocrate; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/10 

Amendamentul  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de 

propunerea Comisiei 

2015/2353(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 82 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 82a. consideră că, pentru finanțarea 

inițiativelor care nu sunt finanțate prin 

buget, prima opțiune ar trebui să fie 

întotdeauna redistribuirea creditelor din 

liniile bugetare existente neprioritare, 

evitându-se risipa și gestionarea 

necorespunzătoare; 

Or. en 

 

 


