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12.4.2018 A8-0137/28 

Amendamentul  28 

Sophie Montel 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. insistă ca bugetul Uniunii să fie 

prezentat în conformitate cu obiectivele 

politice ale Uniunii din CFM, pentru a 

reflecta inițiativa privind axarea bugetului 

UE pe rezultate; reamintește, de asemenea, 

în lumina CFM post-2020, că bugetul 

Uniunii ar trebui să fie un buget real 

european cu valoare adăugată, destinat 

obiectivelor comune ale Uniunii care 

promovează dezvoltarea economică și 

socială durabilă a întregii Uniuni și care nu 

pot fi realizate, în mod individual și pe 

cont propriu, de statele membre și, prin 

urmare, nu ar trebui considerat doar un 

echilibru net sau un beneficiu al statelor 

membre în mod individual; 

4. insistă ca bugetul Uniunii să fie 

prezentat în conformitate cu obiectivele 

politice ale Uniunii din CFM, pentru a 

reflecta inițiativa privind axarea bugetului 

UE pe rezultate; reamintește, de asemenea, 

în lumina CFM post-2020, că bugetul 

Uniunii ar trebui să fie un buget real 

european cu valoare adăugată, destinat 

obiectivelor comune ale Uniunii care 

promovează dezvoltarea economică și 

socială durabilă a întregii Uniuni, fără a 

încălca, în plus, domeniul de competență 

al statelor membre; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/29 

Amendamentul  29 

Sophie Montel 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. invită Comisia să îndeplinească 

obiectivul inițial privind cheltuielile, de 

20 % pentru integrarea acțiunilor în 

domeniul climei în diferitele programe de 

cheltuieli ale Uniunii; 

10. invită Comisia să îndeplinească 

obiectivul inițial privind cheltuielile, de 

20 % pentru integrarea acțiunilor în 

domeniul climei în diferitele programe, 

fără a justifica cheltuieli suplimentare; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/30 

Amendamentul  30 

Sophie Montel 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. invită Comisia să îmbunătățească 

transparența finanțării politicii din 

domeniul migrației, conform 

recomandărilor incluse de Curte în 

raportul său anual pe 2016 și să 

monitorizeze în mod activ procedurile de 

achiziții publice atunci când acestea sunt 

efectuate în situații de urgență; 

eliminat 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/31 

Amendamentul  31 

Sophie Montel 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. subliniază faptul că nu există 

suficiente informații disponibile pentru o 

evaluare adecvată a instrumentelor 

financiare și, în special, în ceea ce privește 

impactul social și de mediu al acestora; 

subliniază că instrumentele financiare pot 

completa granturile, dar nu ar trebui să le 

înlocuiască; 

21. subliniază faptul că nu există 

suficiente informații disponibile pentru o 

evaluare adecvată a instrumentelor 

financiare și, în special, în ceea ce privește 

impactul social și de mediu al acestora; 

subliniază că atât instrumentele financiare, 

cât și granturile ar trebui eliminate; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/32 

Amendamentul  32 

Sophie Montel 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. observă că tipul de gestionare are 

un impact limitat asupra nivelului de 

eroare, întrucât Curtea constată același 

nivel estimat de eroare atât în cadrul 

gestiunii partajate cu statele membre, cât și 

pentru toate celelalte forme de cheltuieli 

operaționale gestionate direct de către 

Comisie, și anume 3,3 %; 

25. observă că tipul de gestionare are 

un impact limitat asupra nivelului de 

eroare, întrucât Curtea constată același 

nivel estimat de eroare atât în cadrul 

gestiunii partajate cu statele membre, cât și 

pentru toate celelalte forme de cheltuieli 

operaționale gestionate direct de către 

Comisie, și anume 3,3 %; observă faptul 

că aceasta pune în perspectivă dobânda 

sau valoarea adăugată a gestiunii directe 

de către Comisie și se exprimă în favoarea 

acordării unui rol mai important statelor 

membre; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/33 

Amendamentul  33 

Sophie Montel 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. atrage atenția asupra faptului că 

Curtea a constatat cele mai ridicate niveluri 

estimate de eroare pentru cheltuielile 

incluse la subrubricile aferente dezvoltării 

rurale, mediului, politicii climatice și 

pescuitului (4,9 %), coeziunii economice, 

sociale și teritoriale (4,8 %) și cele aferente 

competitivității pentru creștere și locuri de 

muncă (4,1 %), în timp ce cheltuielile 

administrative au înregistrat cel mai scăzut 

nivel estimat de eroare (0,2 %); 

26. atrage atenția asupra faptului că 

Curtea a constatat cele mai ridicate niveluri 

estimate de eroare pentru cheltuielile 

incluse la subrubricile aferente dezvoltării 

rurale, mediului, politicii climatice și 

pescuitului (4,9 %), coeziunii economice, 

sociale și teritoriale (4,8 %) și cele aferente 

competitivității pentru creștere și locuri de 

muncă (4,1 %), în timp ce cheltuielile 

administrative au înregistrat cel mai scăzut 

nivel estimat de eroare (0,2 %); consideră 

că distanța dintre Comisie și nivelul 

operațional este, așadar, legată de nivelul 

de eroare estimat, care tinde să 

privilegieze actorii locali; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/34 

Amendamentul  34 

Sophie Montel 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 52 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

52. regretă că expunerea financiară 

globală a bugetului Uniunii a crescut, pe 

fondul unor datorii pe termen lung, al unor 

garanții și al unor obligații juridice 

semnificative, ceea ce denotă faptul că este 

nevoie de o gestiune mai riguroasă în 

viitor; 

52. regretă că expunerea financiară 

globală a bugetului Uniunii a crescut, pe 

fondul unor datorii pe termen lung, al unor 

garanții și al unor obligații juridice 

semnificative, ceea ce denotă faptul că este 

nevoie de o gestiune mai riguroasă și de 

cumpătare în viitor; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/35 

Amendamentul  35 

Sophie Montel 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 53 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

53. reamintește că Uniunea utilizează 

din ce în ce mai mult instrumentele 

financiare și regretă că înființarea FEIS 

creează noi mecanisme de guvernanță, cu 

un nivel al controlului public care rămâne 

nesatisfăcător, necesitând, astfel, o 

supraveghere mai atentă din partea 

Parlamentului; subliniază că orice 

propunere legislativă ar trebui să 

îmbunătățească în mod semnificativ 

acoperirea geografică a FEIS; reamintește 

că FEIS ar trebui să rămână un 

instrument suplimentar pentru stimularea 

investițiilor, iar politica de coeziune ar 

trebui să rămână politica de investiții a 

Uniunii; observă, cu toate acestea, 

implementarea cu succes și volumul mare 

de capital privat mobilizat de fond și 

recunoaște îmbunătățirile ulterioare 

convenite cu privire la transparența sa pe 

parcursul negocierilor privind prelungirea 

duratei FEIS, denumit FEIS 2.0; invită 

Curtea să își consolideze perspectiva 

asupra etapei de planificare și de cheltuire 

a fondurilor ESI; 

53. reamintește că Uniunea utilizează 

din ce în ce mai mult instrumentele 

financiare și regretă că înființarea FEIS 

creează noi mecanisme de guvernanță, cu 

un nivel al controlului public care rămâne 

nesatisfăcător, necesitând, astfel, o 

supraveghere mai atentă din partea 

Parlamentului; subliniază că orice 

propunere legislativă ar trebui să 

îmbunătățească în mod semnificativ 

acoperirea geografică a FEIS; observă 

implementarea cu succes și volumul mare 

de capital privat mobilizat de fond și 

recunoaște îmbunătățirile ulterioare 

convenite cu privire la transparența sa pe 

parcursul negocierilor privind prelungirea 

duratei FEIS, denumit FEIS 2.0; invită 

Curtea să își consolideze perspectiva 

asupra etapei de planificare și de cheltuire 

a fondurilor ESI; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/36 

Amendamentul  36 

Sophie Montel 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 55 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

55. subliniază că, în conformitate cu 

principiile politicii de coeziune, fondurile 

Uniunii constituie o parte semnificativă a 

cheltuielilor unor state membre și, în 

special, că în nouă state membre 

(Lituania, Bulgaria, Letonia, România, 

Ungaria, Polonia, Croația, Estonia, 

Slovacia), angajamentele restante privind 

fondurile ESI reprezintă un sprijin de mai 

mult de 15 % din cheltuielile 

administrației publice; invită Comisia să 

pregătească, de asemenea, o campanie 

publicitară pozitivă, în vederea informării 

mai detaliate a cetățenilor acestor țări cu 

privire la beneficiile directe ale calității de 

membru; 

eliminat 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/37 

Amendamentul  37 

Sophie Montel 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 58 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

58. subliniază că volumul fondurilor 

Uniunii și momentul primirii lor pot avea 

un impact macroeconomic considerabil, de 

exemplu în privința investițiilor, a creșterii 

economice și a creării de locuri de muncă; 

58. subliniază că volumul fondurilor 

Uniunii și momentul primirii lor pot avea 

un impact macroeconomic considerabil, de 

exemplu în privința investițiilor, a creșterii 

economice și a creării de locuri de muncă 

și pot priva unele state membre de 

capacitățile financiare atât de necesare; 

Or. en 

 

 


