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2.7.2018 A8-0247/6 

Amendamentul  6 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog 

2018/2024(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. reamintește că bugetul UE 2019 va 

fi ultimul din cadrul actualei legislaturi 

parlamentare și va fi discutat în paralel cu 

negocierile privind următorul cadru 

financiar multianual (CFM) și reforma 

resurselor proprii ale UE; reamintește, de 

asemenea, că Regatul Unit s-a angajat să 

contribuie la punerea în aplicare a 

bugetelor anuale ale Uniunii pe 2019 și 

2020 și să participe la aceasta, ca și cum ar 

rămâne în Uniune după martie 2019; 

2. reamintește că bugetul UE 2019 va 

fi ultimul din cadrul actualei legislaturi 

parlamentare și va fi discutat în paralel cu 

negocierile privind următorul cadru 

financiar multianual (CFM); reamintește, 

de asemenea, că Regatul Unit s-a angajat 

să contribuie la punerea în aplicare a 

bugetelor anuale ale Uniunii pe 2019 și 

2020 și să participe la aceasta, ca și cum ar 

rămâne în Uniune după martie 2019; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/7 

Amendamentul  7 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog 

2018/2024(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. salută rolul Fondului european 

pentru investiții strategice (FEIS) în 

reducerea decalajului în materie de 

investiții în UE; solicită, în cadrul unui 

echilibru optim regional și sectorial, 

consolidarea dimensiunii sociale a 

implementării EFSI, inclusiv inovarea în 

domeniul asistenței medicale și al 

medicinei, al infrastructurii sociale, al 

protecției mediului, al transportului 

sustenabil, al energiei regenerabile și al 

infrastructurilor de stocare a energiei; își 

reafirmă poziția susținută de mult timp, și 

anume că orice inițiativă nouă din cadrul 

CFM trebuie finanțată prin credite noi și 

nu în detrimentul programelor existente; 

își reiterează totodată angajamentul de a 

consolida programul Orizont 2020 și 

MCE, astfel încât să compenseze pe cât 

posibil reducerile fondurilor alocate 

aceste programe, pentru a finanța 

extinderea duratei FEIS în bugetul din 

2019; 

6. regretă rolul Fondului european 

pentru investiții strategice (FEIS), care nu 

a reușit să reducă decalajul în materie de 

investiții în UE; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/8 

Amendamentul  8 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog 

2018/2024(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. ia act de angajamentul pentru o 

agendă reînnoită a UE în domeniul 

apărării, în special prin acordul privind 

Programul european de dezvoltare 

industrială în domeniul apărării 

(EDIDP), ca o primă etapă a punerii în 

aplicare a Fondului european de apărare; 

consideră că acest angajament comun va 

contribui la realizarea de economii de 

scară și la o mai bună coordonare între 

statele membre și întreprinderi, permițând 

UE să își păstreze autonomia strategică și 

să devină un veritabil actor pe scena 

mondială; 

eliminat 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/9 

Amendamentul  9 

Marco Zanni, André Elissen 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog 

2018/2024(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 52 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

52. salută creșterea sprijinului acordat 

acțiunilor regionale în Balcanii de Vest; 

consideră, totuși, că ar trebuie să se 

acorde mai mult sprijin pentru reformele 

politice; regretă creșterea sprijinului 

acordat reformelor politice în Turcia (IPA 

II) și pune sub semnul întrebării alinierea 

acesteia la decizia autorității bugetare de 

a reduce creditele pe această linie pentru 

exercițiul bugetar curent; își reiterează 

poziția potrivit căreia a solicitat ca 

fondurile destinate autorităților turce în 

cadrul IPA II să fie condiționate de 

îmbunătățirile din domeniul drepturilor 

omului, al democrației și al statului de 

drept; cere ca creditele pe această linie, 

până la realizarea acestor îmbunătățiri și 

cunoscând spațiul limitat de manevră, să 

fie redirecționate în întregime către 

actorii societății civile în vederea aplicării 

măsurilor de sprijinire a obiectivelor ce 

vizează statul de drept, democrația, 

drepturile omului și libertatea mass-

mediei; susține tendința generală a 

reformelor politice de a reduce alocările 

pentru Turcia; 

52. subliniază că Instrumentul de 

asistență pentru preaderare (IPA II) nu ar 

trebui să fie utilizat în sprijinul Turciei, o 

țară care nu respectă mai multe principii 

fundamentale ale libertății și democrației; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/10 

Amendamentul  10 

Marco Zanni, André Elissen 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog 

2018/2024(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 56 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

56. constată că, la rubrica 5, 

cheltuielile prevăzute sunt majorate cu 

3,0 % față de bugetul 2018, până la 9 956,9 

milioane EUR (+ 291,4 milioane EUR) în 

credite de angajament; remarcă faptul că, 

ca și în cazul exercițiului bugetar anterior, 

creșterea este determinată în principal de 

evoluția pensiilor (+ 116,7 milioane EUR), 

ceea ce reprezintă 20,2 % din cheltuielile 

de la rubrica 5; observă că proporția 

cheltuielilor administrative din proiectul 

de buget rămâne neschimbată, situându-

se la un nivel de 6,0 % pentru creditele de 

angajament; 

56. regretă că, la rubrica 5, cheltuielile 

prevăzute sunt majorate cu 3,0 % față de 

bugetul 2018, până la 9 956,9 milioane 

EUR (+ 291,4 milioane EUR) în credite de 

angajament; regretă că, ca și în cazul 

exercițiului bugetar anterior, creșterea este 

determinată în principal de evoluția 

pensiilor (+ 116,7 milioane EUR), ceea ce 

reprezintă 20,2 % din cheltuielile de la 

rubrica 5; ia act de faptul că se 

preconizează că numărul pensionarilor va 

crește și mai mult în următorii ani și 

solicită, prin urmare, revizuirea completă 

a privilegiilor și avantajelor oferite de 

sistemul european de pensii și 

indemnizații; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/11 

Amendamentul  11 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog 

2018/2024(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 57 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

57. recunoaște eforturile depuse de 

Comisie pentru a integra toate 

posibilitățile de a face economii și 

raționalizări în cheltuielile nesalariale 

pentru bugetul propriu; observă că 

evoluția cheltuielilor Comisiei (+ 2,0 %) se 

datorează, în mare parte, adaptării 

automate a cheltuielilor salariale și a 

angajamentelor contractuale; constată, de 

asemenea, redistribuirea internă a 

personalului Comisiei pentru a-și 

îndeplini noile priorități; 

57. regretă că evoluția cheltuielilor 

Comisiei (+ 2,0 %) se datorează, în mare 

parte, adaptării automate a cheltuielilor 

salariale și a angajamentelor contractuale și 

solicită, prin urmare, modificarea acestor 

norme; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/12 

Amendamentul  12 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog 

2018/2024(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 60 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

60. remarcă creșterea generală în 

proiectul de buget 2019 a alocărilor pentru 

agențiile descentralizate, de + 10,8 % (fără 

a ține cont de veniturile alocate) și de + 

259 posturi suplimentare; salută faptul că, 

pentru majoritatea agențiilor, bugetul 

propriu este majorat, în timp ce 

contribuția UE scade; observă, în acest 

sens, că Parlamentul analizează în 

prezent toate posibilitățile de a continua 

extinderea finanțării prin taxe a agențiilor 

descentralizate; constată cu satisfacție că 

agențiile cu „sarcini noi” (ESMA, eu-

LISA și FRONTEX) beneficiază de o 

majorare semnificativă a creditelor și a 

personalului prevăzut în organigramă; 

solicită sprijin financiar suplimentar 

pentru agențiile care se ocupă de 

provocările în materie de migrație și 

securitate; consideră că Europol și 

Eurojust ar trebui să fie consolidate și 

mai mult și că EASO ar trebui să 

beneficieze de o finanțare adecvată pentru 
a se transforma în Agenția europeană 

pentru azil; 

60. regretă creșterea generală în 

proiectul de buget 2019 a alocărilor pentru 

agențiile descentralizate, de + 10,8 % (fără 

a ține cont de veniturile alocate) și de 259 

posturi suplimentare și solicită o revizuire 

completă a rolului agențiilor UE, 

întrebându-se dacă sarcinile și obiectivele 

acestora nu ar putea fi realizate mai bine 

de direcțiile generale existente ale 

Comisiei Europene sau de statele 

membre, pentru a preveni duplicarea 

rolurilor și a costurilor și, de asemenea, 

pentru a îmbunătăți transparența; 

Or. en 
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Amendamentul  13 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 
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Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog 

2018/2024(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 62 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

62. salută crearea a două noi 

organisme ale UE care pot fi considerate 

agenții descentralizate, Parchetul 

European (EPPO) și Autoritatea 

Europeană a Muncii (ELA); ia act de 

faptul că creditele corespunzătoare 

Autorității Europene a Muncii au fost 

puse în rezervă până la finalizarea 

procedurii legislative; remarcă faptul că 

Parchetul European își are sediul la 

Luxemburg și solicită acestuia să prezinte 

celor două ramuri ale autorității bugetare 

toate informațiile cu privire la politica sa 

imobiliară, în conformitate cu 

Regulamentul financiar; consideră că 

noile agenții trebuie să fie create prin 

alocarea de resurse și posturi noi, evitând 

orice fel de redistribuire, cu excepția 

cazului în care se demonstrează clar că 

anumite activități sunt transferate în 

întregime de la Comisie sau alte 

organisme existente, cum ar fi Eurojust, 

către noile agenții; ia act de faptul că 

Eurojust rămâne competentă pentru a 

trata dosarele PIF, în strânsă cooperare 

cu EPPO, fiind pe deplin angajată, în 

același timp, în asigurarea sprijinului 

operațional pentru statele membre în 

combaterea criminalității organizate, a 

terorismului, a criminalității cibernetice și 

a introducerii ilegale de migranți; 

eliminat 
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reamintește dispozițiile prevăzute în 

Abordarea comună privind agențiile 

descentralizate nou-create; 

Or. en 

 

 


