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2.7.2018 A8-0247/14 

Amendamentul  14 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog 

2018/2024(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. salută propunerea Comisiei și 

consideră că ea corespunde în mare 

măsură priorităților Parlamentului; 

intenționează să consolideze în continuare 

programele esențiale și să le asigure un 

nivel adecvat de finanțare; remarcă 

creșterea cu 3,1 % a creditelor de 

angajament și procentul și mai scăzut din 

VNB în comparație cu 2018, atât pentru 

creditele de angajament (1 % în comparație 

cu 1,02 %), cât și pentru creditele de plată 

(0,9 % în comparație cu 0,92 %); 

3. ia act de propunerea Comisiei; 

intenționează să apere programele 

esențiale și să le asigure un nivel adecvat 

de finanțare, realizând economii în cazul 

proiectelor care până în prezent nu au 

demonstrat o valoare adăugată reală; 

remarcă creșterea cu 3,1 % a creditelor de 

angajament și procentul și mai scăzut din 

VNB în comparație cu 2018, atât pentru 

creditele de angajament (1 % în comparație 

cu 1,02 %), cât și pentru creditele de plată 

(0,9 % în comparație cu 0,92 %); 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/15 

Amendamentul  15 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog 

2018/2024(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. salută majorările propuse pentru 

programul Orizont 2020, Mecanismul 

pentru interconectarea Europei (MIE), 

Erasmus + și programele care contribuie la 

creșterea securității cetățenilor UE; 

subliniază, cu toate acestea, necesitatea de 

a consolida în continuare sprijinul acordat 

IMM-urilor, care sunt esențiale pentru 

creșterea economică și crearea de locuri de 

muncă și de a aloca resurse specifice 

adecvate pentru digitalizarea industriei UE 

și promovarea competențelor digitale și a 

antreprenoriatului digital, precum și 

programelor care susțin tinerii, și mai ales 

ErasmusPro; reafirmă convingerea sa că 

bugetul Erasmus+ pe 2019 trebuie să fie 

cel puțin dublat; 

4. salută majorările propuse pentru 

programul Orizont 2020, Mecanismul 

pentru interconectarea Europei (MIE), 

Erasmus + și programele care contribuie la 

creșterea securității cetățenilor UE; 

evidențiază faptul că finanțarea MIE 

trebuie să vizeze obiective care asigură o 

valoare adăugată reală pentru economie, 

mediu și societate în beneficiul statelor 

membre și nu ar trebui utilizată pentru a 

finanța proiecte cu o realizare 

controversată; subliniază, cu toate acestea, 

necesitatea de a consolida în continuare 

sprijinul acordat IMM-urilor, care sunt 

esențiale pentru creșterea economică și 

crearea de locuri de muncă și de a aloca 

resurse specifice adecvate pentru 

digitalizarea industriei UE și promovarea 

competențelor digitale și a 

antreprenoriatului digital, precum și 

programelor care susțin tinerii, și mai ales 

ErasmusPro; reafirmă convingerea sa că 

bugetul Erasmus+ pe 2019 trebuie să fie 

cel puțin dublat; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/16 

Amendamentul  16 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

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 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 acestor 

programe, pentru a finanța extinderea 

duratei FEIS în bugetul din 2019; 

6. ia act de rolul Fondului european 

pentru investiții strategice (FEIS) în 

reducerea decalajului de investiții în UE; 

regretă că FEIS a finanțat, de asemenea, 

infrastructuri cu un impact grav asupra 

mediului și cu o adiționalitate îndoielnică; 
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 acesteia; 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 acestor 

programe, pentru a finanța extinderea 

duratei FEIS în bugetul din 2019;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/17 

Amendamentul  17 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog 

2018/2024(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  10a. invită Comisia să ia în 

considerare, în regim de urgență, 

opțiunea de a exclude cofinanțarea 

proiectelor finanțate din fondurile ESI în 

așa-numitele regiuni mai puțin dezvoltate 

de la calcularea deficitului în contextul 

semestrului european;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/18 

Amendamentul  18 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog 

2018/2024(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  28a. subliniază că este important ca 

reconstrucția sustenabilă, investițiile 

antiseismice și toate măsurile de prevenire 

a instabilității hidrogeologice, inclusiv 

măsurile cofinanțate prin fondurile ESI și 

alocate Obiectivului tematic 5, 

„Promovarea adaptării la schimbările 

climatice, prevenirea și gestionarea 

riscurilor”, să fie excluse de la calcularea 

deficitelor naționale în cadrul Pactului de 

stabilitate și de creștere; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/19 

Amendamentul  19 

Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog 

2018/2024(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  30a. subliniază necesitatea de a se 

acorda atenția cuvenită mobilității urbane 

sustenabile în cadrul fondurilor ESI și al 

Fondului european de dezvoltare 

regională (FEDR), consolidând sinergiile 

între sursele de finanțare și programe, în 

special în vederea finalizării 

infrastructurii de reîncărcare pentru 

vehiculele electrice (VE) și a promovării 

modernizării echipamentelor; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/20 

Amendamentul  20 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

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, legate de administrație, 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; consideră 

că este necesară o revizuire a Deciziei 

2005/684/CE privind Statutul deputaților 

în Parlamentul European, pentru a 

modifica articolul 14 și a alinia drepturile 

la pensie ale deputaților la sistemele de 

securitate socială aplicate cetățenilor 

obișnuiți din statele membre individuale, 

atât în ceea ce privește calcularea sumei și 

a vârstei legale de pensionare, cât și 

stabilirea cerințelor referitoare la 

cuantumul contribuției pentru accesul 

acestora la pensie; solicită recalcularea 

pensiilor plătite din bugetul UE foștilor 

deputați, care au acumulat acest drept 

înainte și după intrarea în vigoare a 

actualului statut; observă că proporția 

cheltuielilor administrative din proiectul de 

buget rămâne neschimbată, situându-se la 

un nivel de 6,0 % pentru creditele de 

angajament; 
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2.7.2018 A8-0247/21 

Amendamentul  21 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

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. încurajează Comisia să depună cât 

mai multe eforturi pentru a integra toate 

posibilitățile de a face economii și 

raționalizări ale cheltuielilor 

administrative; 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; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/22 

Amendamentul  22 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog 

2018/2024(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 60 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  60a. solicită efectuarea unei analize 

exhaustive pentru a identifica eventuale 

economii și a îmbunătăți eficiența prin 

intermediul cooperării administrative, 

precum și pentru a evalua posibilele 

fuziuni ale agențiilor care au sarcini 

similare; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/23 

Amendamentul  23 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog 

2018/2024(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 60 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  60b. subliniază că costurile aferente 

mutării Agenției Europene pentru 

Medicamente (EMA) și a Autorității 

Bancare Europene (ABE) ar trebui să fie 

transparente și că, în orice caz, nu sunt 

admisibile eventuale majorări ale 

contribuției UE în urma dublei mutări a 

EMA, și anume în sediul temporar și apoi 

în cel final; 

Or. en 

 

 


