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Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 49 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

49. în acest scop, cere să se constituie o 

rezervă specială pe partea de venituri a 

bugetului UE, care va fi treptat completată 

cu toate tipurile de alte venituri 

neprevăzute; consideră că rezerva în cauză 

ar trebui să fie utilizată pentru a acoperi 

nevoile de plăți suplimentare, în special 

cele legate de mobilizarea marjei globale 

pentru angajamente sau de instrumentele 

speciale ale CFM; 

49. în acest scop, cere să se constituie o 

rezervă specială în bugetul UE, care va fi 

treptat completată cu toate tipurile de alte 

venituri neprevăzute și reportată în mod 

corespunzător pentru a oferi posibilități 

suplimentare de cheltuieli atunci când 

apar nevoi; consideră că rezerva în cauză 

ar trebui alocată pentru instrumentele 

speciale ale CFM și ar trebui să prevadă o 
suplimentare a creditelor, atât în ceea ce 

privește angajamentele, cât și plățile, 

printr-o decizie a autorității bugetare; 

Or. en 



 

AM\1147927RO.docx  PE616.074v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

8.3.2018 A8-0048/5 

Amendamentul  5 
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Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 69 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

69. solicită Comisiei să simplifice și să 

armonizeze normele care reglementează 

utilizarea instrumentelor financiare în 

următorul CFM pentru a optimiza aplicarea 

lor eficientă; ia act de o eventuală 

propunere, care ar necesita o discuție 

aprofundată, de creare a unui fond unic 

care să integreze instrumentele financiare 

de la nivelul UE care sunt gestionate la 

nivel central; consideră că ar trebui să se 

prevadă o structură clară pentru alegerea a 

diferite tipuri de instrumente financiare 

pentru diferite domenii de politică și tipuri 

de acțiuni și că instrumentele financiare 

pertinente ar trebui să fie în continuare 

incluse în buget în linii bugetare separate, 

pentru a asigura claritatea investițiilor; 

subliniază, cu toate acestea, că o astfel de 

armonizare a normelor nu poate afecta 

instrumentele financiare gestionate de 

statele membre în cadrul politicii de 

coeziune sau în domeniul acțiunii externe; 

69. solicită Comisiei să simplifice și să 

armonizeze normele care reglementează 

utilizarea instrumentelor financiare în 

următorul CFM pentru a crea sinergii între 

diversele instrumente și a maximiza 
aplicarea lor eficientă; ia act de o eventuală 

propunere, care ar necesita o discuție 

aprofundată, de creare a unui fond unic 

care să integreze instrumentele financiare 

de la nivelul UE care sunt gestionate la 

nivel central; consideră că ar trebui să se 

prevadă o structură clară pentru alegerea a 

diferite tipuri de instrumente financiare 

pentru diferite domenii de politică și tipuri 

de acțiuni și că instrumentele financiare 

pertinente ar trebui să fie în continuare 

incluse în buget în linii bugetare separate, 

pentru a asigura claritatea investițiilor; 

subliniază, cu toate acestea, că o astfel de 

armonizare a normelor nu poate afecta 

instrumentele financiare gestionate de 

statele membre în cadrul politicii de 

coeziune sau în domeniul acțiunii externe; 

Or. en 
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Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 105 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

105. subliniază că fondurile destinate 

acțiunii externe trebuie majorate 

substanțial pentru ca Uniunea să își poată 

îndeplini rolul în cadrul strategiei sale 

globale și al politicilor sale în materie de 

extindere, vecinătate și dezvoltare, precum 

și în gestionarea situațiilor de urgență; se 

așteaptă ca următorul CFM să reflecte 

nevoile fără precedent ale țărilor din 

vecinătatea sudică și estică care se 

confruntă cu conflicte și consecințele 

provocărilor reprezentate de migrație și 

refugiați; solicită să fie alocate credite mai 

mari pentru a aborda nevoia tot mai acută 

de ajutor umanitar apărută ca urmare a 

catastrofelor naturale și provocate de om, 

evitând orice decalaj între angajamente și 

plăți; consideră că este necesar ca Uniunea 

să majoreze finanțarea destinată Agenției 

ONU de Ajutorare și Lucrări pentru 

Refugiații Palestinieni din Orientul 

Apropiat (UNRWA); 

105. subliniază că fondurile destinate 

acțiunii externe trebuie majorate 

substanțial pentru ca Uniunea să își poată 

îndeplini rolul în cadrul strategiei sale 

globale și al politicilor sale în materie de 

extindere, vecinătate și dezvoltare, precum 

și în gestionarea situațiilor de urgență; se 

așteaptă ca următorul CFM să reflecte 

nevoile fără precedent ale țărilor din 

vecinătatea sudică și estică care se 

confruntă cu conflicte și consecințele 

provocărilor reprezentate de migrație și 

refugiați; solicită să fie alocate credite mai 

mari pentru a aborda nevoia tot mai acută 

de ajutor umanitar apărută ca urmare a 

catastrofelor naturale și provocate de om, 

evitând orice decalaj între angajamente și 

plăți; consideră că este necesar ca Uniunea 

să majoreze finanțarea destinată Agenției 

ONU de Ajutorare și Lucrări pentru 

Refugiații Palestinieni din Orientul 

Apropiat (UNRWA); subliniază, în plus, 

nevoia de resurse suplimentare pentru a 

finanța un plan de investiții pentru Africa 

în scopul de a promova creșterea 

favorabilă incluziunii și dezvoltarea 

durabilă și a aborda, astfel, unele dintre 

cauzele profunde ale migrației 

neregulamentare; 

Or. en 
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