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Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM:  pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. reafirmă principiul că prioritățile 

politice noi ar trebui să fie însoțite de 

mijloace financiare suplimentare, 

indiferent dacă acestea apar în momentul 

adoptării unui nou CFM sau în cursul 

punerii sale în aplicare și subliniază că 

finanțarea nevoilor nou-apărute nu ar 

trebui să afecteze negativ politicile și 

programele existente; de asemenea, se 

așteaptă să se prevadă suficiente dispoziții 

de flexibilitate pentru a răspunde unor 

situații neprevăzute care ar putea apărea în 

cursul CFM; 

13. subliniază că finanțarea nevoilor 

nou-apărute ar trebui realizată cu o 

revizuire a cheltuielilor acestor programe, 

care nu sunt în măsură să ofere o valoare 

adăugată reală; de asemenea, se așteaptă 

să se prevadă suficiente dispoziții de 

flexibilitate pentru a răspunde unor situații 

neprevăzute care ar putea apărea în cursul 

CFM; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/2 

Amendamentul  2 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 82 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

82. subliniază rolul important al CFM 

pentru sectoarele care se bazează pe 

investiții pe termen lung, cum ar fi sectorul 

transporturilor durabile; evidențiază faptul 

că infrastructura de transport constituie 

coloana vertebrală a pieței unice și baza 

pentru a genera o creștere sustenabilă și a 

crea de locuri de muncă; ia act de faptul că 

realizarea unui spațiu european unic al 

transporturilor, conectat la țările 

învecinate, necesită o infrastructură 

importantă de transport și trebuie să fie 

tratată ca o prioritate-cheie în ceea ce 

privește competitivitatea UE și coeziunea 

economică, socială și teritorială, inclusiv 

pentru zonele periferice; consideră, prin 

urmare, că următorul CFM ar trebui să 

prevadă suficientă finanțare pentru 

proiectele care contribuie în special la 

finalizarea rețelei centrale TEN-T și a 

coridoarelor sale, care ar trebui extinse în 

continuare; reamintește obiectivele 

stabilite de COP 21 în ceea ce privește 

transporturile pentru combaterea 

schimbărilor climatice și încurajează 

statele membre să investească într-un 

transport public inteligent, sustenabil și 

integrat; 

82. subliniază rolul important al CFM 

pentru sectoarele care se bazează pe 

investiții pe termen lung, cum ar fi sectorul 

transporturilor durabile; evidențiază faptul 

că infrastructura de transport constituie 

coloana vertebrală a pieței unice și baza 

pentru a genera o creștere sustenabilă și a 

crea de locuri de muncă; ia act de faptul că 

realizarea unui spațiu european unic al 

transporturilor, conectat la țările 

învecinate, necesită o infrastructură 

importantă de transport și trebuie să fie 

tratată ca o prioritate-cheie în ceea ce 

privește competitivitatea UE și coeziunea 

economică, socială și teritorială, inclusiv 

pentru zonele periferice; prin urmare, 

solicită Comisiei să revizuiască finanțarea 

proiectelor îndoielnice din punct de 

vedere financiar și care dăunează 

sănătății publice, cum ar fi calea ferată 

Torino-Lyon; reamintește obiectivele 

stabilite de COP 21 în ceea ce privește 

transporturile pentru combaterea 

schimbărilor climatice și încurajează 

statele membre să investească într-un 

transport public inteligent, sustenabil și 

integrat; 

Or. en 
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Amendamentul  3 

Marco Valli, Rosa D’Amato 
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Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 116 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

116. consideră că o administrație publică 

puternică, eficientă și de calitate este 

indispensabilă pentru realizarea politicilor 

Uniunii și pentru restabilirea încrederii și 

consolidarea dialogului cu organizațiile 

societății civile și cu cetățenii la toate 

nivelurile; subliniază, în acest sens, rolul 

pe care îl joacă instituțiile constituite din 

membri aleși în mod democratic; 

reamintește că, potrivit Curții de Conturi, 

instituțiile, organismele și agențiile UE au 

pus în aplicare reducerea cu 5 % a 

personalului, prevăzută în schemele lor de 

personal; consideră că acestea nu ar trebui 

să fie supuse unei alte reduceri orizontale 

similare; își exprimă opoziția puternică 

față de recrearea așa-zisului fond de 

redistribuire pentru agenții; 

116. consideră că o administrație publică 

puternică, eficientă și de calitate este 

indispensabilă pentru realizarea politicilor 

Uniunii și pentru restabilirea încrederii și 

consolidarea dialogului cu organizațiile 

societății civile și cu cetățenii la toate 

nivelurile; subliniază, în acest sens, rolul 

pe care îl joacă instituțiile constituite din 

membri aleși în mod democratic; 

reamintește că, potrivit Curții de Conturi, 

instituțiile, organismele și agențiile UE au 

pus în aplicare reducerea cu 5 % a 

personalului, prevăzută în schemele lor de 

personal; consideră că o reducere 

suplimentară ar trebui să fie posibilă pe 

baza unei evaluări a nevoilor reale și prin 

reunirea unor funcții comune, ori de câte 

ori este posibil; solicită o revizuire atentă 

a cheltuielilor administrative pentru a 

asigura o reducere reală a cheltuielilor; 

Or. en 

 

 


