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Amendamentul  1 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Raportul interimar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în 

vederea încheierii unui acord 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. subliniază că CFM 2021-2027 

trebuie să garanteze responsabilitatea 

Uniunii și capacitatea sa de a răspunde 
nevoilor emergente, provocărilor 

suplimentare și noilor angajamente 

internaționale și de a-și îndeplini 

prioritățile politice și obiectivele; atrage 

atenția asupra problemelor grave legate 

de subfinanțarea CFM 2014-2020 și 

reafirmă că este nevoie să se evite 

repetarea greșelilor din trecut prin 

garantarea, încă de la început, a unui 

buget UE solid și credibil, în beneficiul 

cetățenilor, pentru următoarea perioadă 

de șapte ani; 

1. subliniază că CFM 2021-2027 

trebuie să răspundă nevoilor reale ale 

cetățenilor europeni; reliefează 

necesitatea de a evita repetarea greșelilor 

anterioare prin asigurarea unui buget al 

Uniunii mai eficient, transparent, bazat pe 

performanță și prin efectuarea unor 

reduceri concrete ale cheltuielilor 

administrative și ale risipei de bani; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/2 

Amendamentul  2 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Raportul interimar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în 

vederea încheierii unui acord 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. subliniază că propunerea Comisiei 

privind nivelul global al următorului CFM, 

stabilit la 1,08 % din VNB-ul UE-27 

(1,11 % după includerea Fondului 

european de dezvoltare), reprezintă, ca 

procent din VNB, o reducere în termeni 

reali comparativ cu actualul CFM; 

consideră că nivelul propus pentru CFM 

nu îi va permite Uniunii să își onoreze 

angajamentele politice și să răspundă la 

provocările importante din viitor; 

intenționează, prin urmare, să negocieze 

creșterea necesară a acestui nivel; 

3. își exprimă dezamăgirea cu privire 

la propunerea Comisiei de a crește nivelul 

global al următorului CFM și la faptul că 

propunerea respectivă nu ține seama de 

retragerea Regatului Unit din UE, cu 

toate consecințele financiare aferente, 

ceea ce înseamnă că contribuabilii 

naționali vor trebui să plătească mai 

mult; subliniază că este necesar să se 

evalueze în mod adecvat ce fonduri pot fi 

gestionate mai bine la nivel național, 

pentru a garanta respectarea deplină a 

principiului subsidiarității; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/3 

Amendamentul  3 

André Elissen 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Raportul interimar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în 

vederea încheierii unui acord 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. subliniază, de asemenea, 

importanța principiilor orizontale care ar 

trebui să stea la baza CFM și a tuturor 

politicilor conexe ale UE; reafirmă, în 

acest context, poziția sa potrivit căreia UE 

trebuie să își îndeplinească angajamentul 

de a fi lider în ceea ce privește îndeplinirea 

obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 

ONU și regretă lipsa unui angajament 

clar și vizibil în acest sens în propunerile 

referitoare la CFM; solicită, prin urmare, 

integrarea obiectivelor de dezvoltare 

durabilă în toate politicile și inițiativele 

UE din următorul CFM; evidențiază, de 

asemenea, faptul că toate programele din 

cadrul următorului CFM ar trebui să fie 

conforme cu Carta drepturilor 

fundamentale; subliniază importanța 

realizării Pilonului european al 

drepturilor sociale, a eliminării 

discriminării, inclusiv împotriva 

persoanelor LGBTI, și a creării unui 

portofoliu pentru minorități, inclusiv 

pentru romi, toate elemente esențiale 

pentru îndeplinirea angajamentelor UE 

pentru o Europă incluzivă; reliefează că, 

pentru a-și îndeplini obligațiile asumate 

în cadrul Acordului de la Paris, 

contribuția UE la pragul aferent 

obiectivelor climatice ar trebui să ajungă 

5. invită UE să nu mai fie lider în 

ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor 

de dezvoltare durabilă ale ONU și să nu 

mai urmărească o Europă „incluzivă”, 

obsesia legată de „gen” și de cheltuielile 

în domeniul climei și nici islamizarea 

Europei. 
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la cel puțin 25 % din cheltuieli în 

perioada 2021-2027 a CFM și la 30 % cât 

mai curând posibil, cel târziu până în 

2027;  

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/4 

Amendamentul  4 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 
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Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Raportul interimar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în 

vederea încheierii unui acord 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. consideră că cerința de 

unanimitate pentru adoptarea și 

revizuirea Regulamentului privind CFM 

reprezintă un adevărat obstacol în acest 

proces; solicită, în acest sens, Consiliului 

European să activeze clauza-pasarelă 

prevăzută la articolul 312 alineatul (2) din 

TFUE, pentru a permite adoptarea 

Regulamentului privind CFM cu 

majoritate calificată; 

eliminat  

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/5 

Amendamentul  5 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Raportul interimar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în 

vederea încheierii unui acord 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. își reafirmă poziția formală 

potrivit căreia nivelul CFM 2021-2027 ar 

trebui stabilit la 1 324,1 miliarde EUR la 

prețurile din 2018, reprezentând 1,3 % din 

VNB-ul UE-27, cu scopul de a asigura 

nivelul necesar de finanțare pentru 

politicile-cheie ale UE, astfel încât acestea 

să își poată îndeplini misiunea și 

obiectivele; 

16. solicită ca nivelul CFM 2021-2027 

să fie mai redus comparativ cu nivelul 

actual al CFM și, în orice caz, să nu 

depășească 1 % din VNB-ul UE-27; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/6 

Amendamentul  6 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Raportul interimar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în 

vederea încheierii unui acord 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. intenționează să susțină 

propunerea Comisiei privind asigurarea 

unui nivel suficient de finanțare pentru o 

administrație publică europeană 

puternică, eficientă și de înaltă calitate, în 

serviciul tuturor europenilor; reamintește 

că, în actualul CFM, instituțiile UE, 

organele și agențiile sale descentralizate 

au pus în aplicare o reducere cu 5 % a 

personalului și consideră că nu ar trebui 

să fie supuse unor reduceri suplimentare 

care ar periclita în mod direct punerea în 

aplicare a politicilor Uniunii; își exprimă, 

din nou, opoziția puternică față de 

recrearea așa-zisului fond de redistribuire 

pentru agenții; 

19. regretă creșterea scandaloasă a 

cheltuielilor administrative ale UE (cu 

circa 20 %), care nu ține cont de 

restricțiile economice cu care se 

confruntă mai multe state membre; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/7 

Amendamentul  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Raportul interimar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în 

vederea încheierii unui acord 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. subliniază importanța noului 

mecanism de asigurare a respectării 

valorilor consacrate la articolul 2 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană 

(TUE); prin care statele membre care nu 

le respectă vor suporta consecințe 

financiare; avertizează, cu toate acestea, 

că beneficiarii finali ai bugetului Uniunii 

nu trebuie să fie afectați în niciun fel de 

nerespectarea de către guvernul lor a 

drepturilor fundamentale și a statului de 

drept; prin urmare, subliniază că aceste 

măsuri nu aduc atingere obligației 

entităților guvernamentale sau a statelor 

membre de a face plăți destinatarilor sau 

beneficiarilor finali; 

31. refuză și regretă orice tentativă de 

a aplica condiționalități politice sau 

economice fondurilor UE, așa cum se va 

proceda la noua rubrică II „Coeziune și 

valori”; consideră acest lucru drept un 

atac în plus la adresa națiunilor europene 

și a libertății și independenței lor; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/8 

Amendamentul  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Raportul interimar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în 

vederea încheierii unui acord 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 40 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

40. solicită, în conformitate cu 

propunerea Comisiei, introducerea 

programată a unui coș de noi resurse 

proprii care, fără a crește sarcina fiscală 

pentru cetățeni, ar corespunde la două 

obiective strategice ale UE, a căror 

valoare adăugată europeană este evidentă 

și de neînlocuit: 

40. respinge propunerea de 

introducere a trei noi resurse proprii ale 

UE întemeiate pe sistemul de 

comercializare a certificatelor de emisii, 

pe baza fiscală consolidată comună a 

societăților și pe o contribuție națională 

calculată pe cantitatea de deșeuri de 

ambalaje de plastic nereciclate, care vor 

conduce, în cele din urmă, la impozitarea 

suplimentară a întreprinderilor și la o 

presiune fiscală sporită asupra 

cetățenilor; 

– funcționarea corectă, consolidarea și 

întărirea pieței unice, în special prin 

punerea în aplicare a unei baze fiscale 

consolidate comune a societăților 

(CCCTB), ca bază pentru o nouă resursă 

proprie, prin stabilirea unei rate de 

prelevare uniforme aplicate veniturilor 

din CCCTB, și impozitarea profitului 

obținut pe piața unică de companiile mari 

din sectorul digital; 

 

– lupta împotriva schimbărilor climatice și 

accelerarea tranziției energetice, prin 

măsuri cum ar fi un procentaj din venitul 

din schema de tranzacționare a 

certificatelor de emisii; 

 

– lupta pentru protejarea mediului 

înconjurător printr-o contribuție bazată 
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pe cantitatea de ambalaje de plastic 

nereciclate; 

Or. en 
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Amendamentul  9 

André Elissen 
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Raportul interimar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în 

vederea încheierii unui acord 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 42 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

42. își exprimă aprobarea fermă față 

de eliminarea tuturor reducerilor și a altor 

mecanisme de corecție, însoțită, dacă este 

necesar, de o perioadă limitată de 
eliminare progresivă; 

42. respinge ferm eliminarea tuturor 

reducerilor și a altor mecanisme de corecție 

pentru toți plătitorii neți precum Țările de 
Jos; 

Or. en 
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Amendamentul  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 
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Raportul interimar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în 

vederea încheierii unui acord 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 43 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

43. insistă asupra introducerii altor 

venituri care ar trebui să constituie 

venituri suplimentare la bugetul UE, fără 

a genera o reducere corespunzătoare a 

contribuțiilor bazate pe VNB: 

43. reamintește că statele membre sunt 

responsabile pentru politicile lor bugetare 

și subliniază că prerogativa de a percepe 

impozite este un element central al 

suveranității statelor membre; subliniază, 

prin urmare, că nicio autoritate 

europeană nu are dreptul să colecteze 

impozite în numele contribuabililor 

naționali; 

– amenzile plătite de societăți pentru 

încălcarea normelor Uniunii sau 

amenzile pentru plata cu întârziere 

a contribuțiilor;  

 

– veniturile din amenzi rezultate din 

hotărâri ale Curții de Justiție a 

Uniunii Europene, inclusiv sume 

forfetare sau plăți ale unor 

sancțiuni impuse statelor membre, 

rezultate din acțiuni în constatarea 

neîndeplinirii obligațiilor; 

 

Or. en 

 

 


