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12.3.2018 A8-0062/38 

Amendamentul  38 

Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientări pentru bugetul 2019 – Secțiunea III 

2017/2286(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  14a. subliniază faptul că Fondul 

european pentru investiții strategice 

(FEIS) s-a dovedit a fi ineficace în 

reducerea decalajului în materie de 

investiții în Uniune și că rezultatele 

obținute până în prezent nu sunt 

suficiente și nu asigură nici un plus de 

adiționalitate sau de valoare adăugată în 

comparație cu programele existente ale 

BEI; regretă faptul că pe lista proiectelor 

selecționate, chiar și prin intermediul 

FEIS, figurează infrastructuri cu un 

impact ridicat asupra mediului, precum 

biorafinării, oțelării, instalații de 

regazeificare și de stocare a gazelor și 

autostrăzi; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/39 

Amendamentul  39 

Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientări pentru bugetul 2019 – Secțiunea III 

2017/2286(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  20a. reamintește concluziile Consiliului 

privind orientările bugetare pentru 

exercițiul financiar 2019, care subliniază 

necesitatea de a raționaliza în continuare 

cheltuielile administrative ale UE; 

îndeamnă insistent toate instituțiile să 

reducă sau, cel puțin, să înghețe pe cât 

posibil cheltuielile administrative și să 

solicite finanțare numai pentru nevoi 

justificate; reamintește că este necesară o 

cooperare mai aprofundată între toate 

instituțiile și organismele UE, inclusiv 

prin utilizarea în comun a serviciilor, 

pentru a se identifica modalități de 

economisire și de utilizare mai eficientă a 

bugetului UE; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/40 

Amendamentul  40 

Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientări pentru bugetul 2019 – Secțiunea III 

2017/2286(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  26a. subliniază că fondurile Uniunii nu 

ar trebui folosite pentru finanțarea unor 

proiecte controversate și lipsite de o reală 

valoare adăugată economică, de mediu și 

socială, cum ar fi noua legătură feroviară 

Lyon-Torino; 

Or. en 

 

 


