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7.3.2018 A8-0048/144 

Amendamentul  144 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport  

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. adoptă totodată o rezoluție 

separată, în care își prezintă poziția cu 

privire la reforma sistemului de resurse 

proprii ale Uniunii, în conformitate cu 

recomandările Grupului la nivel înalt 

privind resursele proprii; invită Comisia 

să țină seama în mod corespunzător de 

poziția Parlamentului la pregătirea 

propunerilor legislative referitoare la 

resursele proprii ale Uniunii, al căror 

domeniu de aplicare ar trebui să fie 

ambițios și care ar trebui să fie prezentate 

împreună cu propunerile privind CFM; 

subliniază că componenta de venituri și 

cea de cheltuieli din următorul CFM vor 

fi tratate ca un pachet unic în cadrul 

viitoarelor negocieri și că nu se va ajunge 

la un acord cu privire la CFM dacă nu se 

realizează progrese echivalente în ceea ce 

privește resursele proprii; 

eliminat 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/145 

Amendamentul  145 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

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 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. își exprimă convingerea că 

următorul CFM ar trebui să se întemeieze 

pe politici și priorități bine definite ale 

Uniunii, menite să promoveze pacea, 

democrația, statul de drept, drepturile 

omului și egalitatea de gen, consolidând 

bunăstarea, creșterea economică 

sustenabilă pe termen lung și progresele 

realizate în domeniul cercetării și inovării, 

asigurând oportunități de încadrare în 

muncă de bună calitate care stau la baza 

unor locuri de muncă decente, contribuind 

la combaterea schimbărilor climatice și 

promovând coeziunea economică, socială 

și teritorială, precum și solidaritatea între 

statele membre și cetățeni; consideră că 

aceste componente sunt indispensabile 
pentru buna funcționare a pieței unice și a 

uniunii economice și monetare, precum și 

pentru consolidarea poziției Europei în 

lume; își exprimă convingerea că aceste 

aspecte sunt mai importante ca niciodată 

pentru viitorul Europei; 

4. își exprimă convingerea că 

următorul CFM ar trebui să se întemeieze 

pe politici și priorități bine definite ale 

Uniunii, menite să promoveze pacea, 

democrația, statul de drept, drepturile 

omului și egalitatea de gen, consolidând 

bunăstarea, creșterea economică 

sustenabilă pe termen lung și progresele 

realizate în domeniul cercetării și inovării, 

asigurând oportunități de încadrare în 

muncă de bună calitate care stau la baza 

unor locuri de muncă decente, contribuind 

la combaterea schimbărilor climatice și 

promovând coeziunea economică, socială 

și teritorială, precum și solidaritatea între 

statele membre și cetățeni; consideră că 

eforturile depuse până în prezent pentru 

crearea unei piețe unice și a uniunii 

economice și monetare s-au dovedit a fi 

contrare acestor piloni, ducând la 

fragilizarea poziției pe care o ocupă 

Europa și statele sale membre în lume; își 

exprimă convingerea că acești piloni sunt 

indicatori-cheie ai divergențelor din 

cadrul Uniunii; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/146 

Amendamentul  146 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

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 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. consideră că următorul CFM ar 

trebui să îi pună la dispoziție Uniunii 

instrumentele pentru a oferi soluții și 

pentru a fi mai puternică după confruntarea 

cu crizele din ultimii zece ani, printre care 

se numără declinul economic și financiar, 

șomajul în rândul tinerilor, sărăcia 

persistentă și excluziunea socială, 

fenomenul migrației și refugiații, 

schimbările climatice și dezastrele naturale, 

degradarea mediului și declinul 

biodiversității, terorismul și instabilitatea; 

subliniază că aceste provocări la nivel 

mondial și transfrontalier, cu implicații 

interne, evidențiază interdependența 

economiilor și societăților noastre și 

subliniază necesitatea unor acțiuni 

comune; 

5. consideră că următorul CFM ar 

trebui să îi pună la dispoziție Uniunii 

instrumentele pentru a oferi soluții și 

pentru a fi mai puternică după confruntarea 

cu crizele din ultimii zece ani, printre care 

se numără declinul economic și financiar, 

șomajul în rândul tinerilor, sărăcia 

persistentă și excluziunea socială, 

fenomenul migrației și refugiații, 

schimbările climatice și dezastrele naturale, 

degradarea mediului și declinul 

biodiversității, terorismul și instabilitatea; 

subliniază că Uniunea nu s-a preocupat 

cu adevărat să găsească un răspuns la 

aceste provocări, ceea ce demonstrează că 

statul național rămâne instrumentul 

natural pentru a aborda toate provocările 

menționate mai sus; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/147 

Amendamentul  147 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

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 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. subliniază că următorul CFM 

reprezintă o oportunitate pentru Uniune 

să demonstreze că este unită și că este 

capabilă să înfrunte evoluțiile politice, 

cum ar fi Brexitul, ascensiunea mișcărilor 

populiste și naționaliste și preluarea 

puterii de către noi lideri pe scena 

mondială; subliniază că diviziunile și 

egocentrismul nu reprezintă un răspuns 

la chestiunile globale și la preocupările 

cetățenilor; consideră că negocierile 

privind Brexitul demonstrează cu atât mai 

mult că avantajele de care beneficiază un 

membru al Uniunii depășesc cu mult 

costul reprezentat de contribuția la 

bugetul său; solicită, în acest context, 

respectarea deplină a cadrului de 

angajamente asumate anterior, spre 

exemplu în cazul Acordului din Vinerea 

Mare, în ceea ce privește statul de drept și 

democrația; 

7. subliniază că următorul CFM 

trebuie țină seama de faptul că cetățenii 

din statele membre doresc, în general, mai 

puțină Uniune: Brexitul și referendumul 

din 2016 din Țările de Jos sunt exemple 

ale profundului scepticism față de UE; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/148 

Amendamentul  148 

Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot, Sophie Montel 

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 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. solicită, prin urmare, să se acorde 

în continuare sprijin pentru politicile 

existente, în special pentru politicile 

consacrate de-a lungul timpului și 

prevăzute în tratate, și anume politica 

agricolă comună, politica comună în 

domeniul pescuitului și politica de 

coeziune, deoarece acestea aduc 

beneficiile concrete ale proiectului 

european la cetățenii UE; respinge orice 

încercare de renaționalizare a politicilor 

în cauză, deoarece acest lucru nu ar 

reduce sarcina financiară pentru 

contribuabili și consumatori, nici nu ar 

permite obținerea unor rezultate mai 

bune; dimpotrivă, un astfel de demers ar 

împiedica creșterea economică, 

solidaritatea și funcționarea pieței unice, 

adâncind în continuare inegalitățile și 

mărind în același timp disparitățile dintre 

teritorii și sectoarele economice; 

intenționează să asigure același nivel de 

finanțare în cadrul UE-27 în cazul 

acestor politici în următoarea perioadă de 

programare, îmbunătățind totodată 

eficacitatea lor și simplificând procedurile 

asociate acestora; 

8. solicită, prin urmare, o regândire 

profundă a politicilor UE: principalul 

obiectiv al acestui CFM ar trebui să fie 

crearea unui cadru care să permită 

reducerea atât a domeniului de aplicare, 

cât și a volumului bugetului UE; 

subliniază că o modalitate de a atinge 

acest obiectiv ar fi să se înceapă 

renaționalizarea anumitor politici; 

Or. en 



 

AM\1148259RO.docx  PE616.074v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

7.3.2018 A8-0048/149 

Amendamentul  149 

Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot, Sophie Montel 

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 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. afirmă principiul potrivit căruia 

orice noi priorități politice, fie că apar în 

momentul adoptării unui nou CFM, fie în 

cursul punerii sale în aplicare, ar trebui 

finanțate prin reduceri în alte programe; 

Or. en 

 

 


