
 

AM\1168607RO.docx  PE624.234v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

8.11.2018 A8-0358/11 

Amendamentul  11 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

în numele Grupului EFDD 

 

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 

(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 la nevoile noi, la 

provocările emergente și la noile 

angajamente la nivel internațional și să le 

satisfacă în mod eficient și eficace și să 

îndeplinească acele priorități politice și 

obiective care creează o valoare adăugată 

reală pentru cetățenii UE; subliniază 

necesitatea de a efectua o revizuire a 

cheltuielilor pentru a furniza o evaluare 

cuprinzătoare și judicioasă al cărei scop 

este să demonstreze valoarea adăugată 

reală a fiecărui program prin asigurarea 

unui buget UE credibil și optimizat, în 

beneficiul exclusiv al cetățenilor, pentru 

următoarea perioadă de șapte ani;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/12 

Amendamentul  12 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

în numele Grupului EFDD 

 

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 

(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. ia act de 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); consideră că această 

propunere îi poate permite Uniunii să își 

onoreze angajamentele politice și să 

răspundă la provocările importante din 

viitor; reamintește în acest context 

necesitatea revizuirii cheltuielilor de la 

bugetul UE, în special a celor 

administrative, cu scopul reducerii 

contribuțiilor statelor membre și 

asigurării că bugetul UE este cheltuit în 

mod autentic și exclusiv în favoarea 

nevoilor cetățenilor UE; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/13 

Amendamentul  13 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

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 

(2018/0166R(APP)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. își declară, în plus, opoziția față de 

orice reducere a nivelului aferent 

politicilor de lungă durată ale UE 

consacrate în tratate, cum ar fi politica de 

coeziune, politica agricolă comună și 

politica comună în domeniul pescuitului; 

se opune îndeosebi oricăror reduceri 

radicale care vor avea un impact negativ 

asupra naturii și obiectivelor acestor 

politici, cum ar fi reducerile propuse 

pentru Fondul de coeziune sau pentru 

Fondul european agricol pentru dezvoltare 

rurală; se opune, în acest context, 

propunerii de a reduce finanțarea acordată 

Fondului social european Plus (FSE+), în 

pofida domeniului său de aplicare extins și 

a integrării a patru programe sociale 

existente, îndeosebi a Inițiativei privind 

ocuparea forței de muncă în rândul 

tinerilor; 

4. își declară opoziția față de 

reducerea propusă de Comisie cu privire 

la nivelul de finanțare pentru mai multe 

din politicile-cheie ale UE, cum ar fi 

politica agricolă comună (PAC); se opune 

îndeosebi oricăror reduceri radicale care 

vor avea un impact negativ asupra 

Fondului european agricol pentru 

dezvoltare rurală; se opune, în acest 

context, propunerii de a reduce finanțarea 

acordată Fondului social european, în 

ciuda domeniului de aplicare extins al 

acestuia și a integrării inițiativei „Locuri 

de muncă pentru tineri” în domeniul său 

de aplicare; solicită, prin urmare, 

creșterea nivelului Fondului social 

european plus (FSE+) în comparație cu 

propunerea Comisiei, deoarece aceasta ar 

permite statelor membre să pună în 

aplicare sisteme de venituri minime în 

favoarea cetățenilor UE care trăiesc în 

sărăcie;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/14 

Amendamentul  14 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

în numele Grupului EFDD 

 

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 

(2018/0166R(APP)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  8a. reamintește necesitatea de a 

furniza un nou CFM, cu o valoare 

adăugată reală pentru cetățenii UE, care 

să nu constituie o sarcină suplimentară 

pentru contribuțiile statelor membre; 

subliniază necesitatea unei revizuiri 

obligatorii a cheltuielilor pentru a face 

economii acolo unde este posibil; 

consideră că contribuțiile naționale ale 

statelor membre ar trebui deduse din 

calcularea nivelului deficitului național;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/15 

Amendamentul  15 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

în numele Grupului EFDD 

 

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 

(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. salută propunerea Comisiei 

privind nivelurile de finanțare a anumitor 

programe pentru CFM 2021-2027, dar 

subliniază necesitatea de a asigura un 

nivel adecvat de finanțare pentru 

politicile-cheie ale UE, cum ar fi politica 

agricolă comună (PAC) și FSE+; 

consideră că un nou CFM ambițios și 

realist poate fi realizat, de asemenea, fără 

a solicita o contribuție mai mare din 

partea statelor membre; consideră că 

contribuțiile naționale ale statelor 

membre ar trebui deduse din calcularea 

nivelului deficitului național; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/16 

Amendamentul  16 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

în numele Grupului EFDD 

 

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 

(2018/0166R(APP)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 – punctul iiia (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  iii(a) subliniază necesitatea extinderii 

domeniului de aplicare al MCE pentru a 

include programe de cheltuieli pentru 

siguranța, securitatea, monitorizarea și 

întreținerea rețelelor de infrastructură; 

reamintește că evaluarea proiectelor de 

infrastructură finanțate de MCE ar trebui 

să ia în considerare factorii sociali, 

economici și de mediu, în special în ceea 

ce privește efectele pe care aceștia le au 

asupra comunităților locale, pentru a 

determina dacă cetățenilor UE li se oferă 

o valoare adăugată reală; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/17 

Amendamentul  17 

Laura Agea, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

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 

(2018/0166R(APP)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 – punctul ixa (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  ix(a) solicită o creștere a nivelului 

Fondului social european în comparație 

cu propunerea Comisiei, pentru a asigura 

combaterea intensă a sărăciei, cu scopul 

de a permite statelor membre să pună în 

aplicare sisteme de venituri minime 

pentru o acțiune eficientă împotriva 

sărăciei;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/18 

Amendamentul  18 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

în numele Grupului EFDD 

 

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 

(2018/0166R(APP)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 – punctul xvi 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

xvi. menținerea finanțării pentru politica 

agricolă comună (PAC) aferentă UE-27 la 

nivelul bugetului pentru perioada 2014-

2020 în termeni reali în paralel cu 

includerea în buget a sumei inițiale a 

rezervei agricole; 

xvi. menținerea finanțării pentru politica 

agricolă comună (PAC) aferentă UE-27 la 

nivelul bugetului pentru perioada 2014-

2020 în termeni reali în paralel cu 

includerea în buget a sumei inițiale a 

rezervei agricole, reamintind importanța 

PAC ca politică-cheie pentru economia 

UE, dar mai presus de toate pentru 

agricultorii din UE; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/19 

Amendamentul  19 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

în numele Grupului EFDD 

 

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 

(2018/0166R(APP)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 – punctul xxi 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

xxi. reinstituirea cel puțin a nivelurilor 

din 2020 pentru toate agențiile, apărând, 

în același timp, nivelul propus de Comisie, 

inclusiv pentru agenții, cărora le-au fost 

conferite noi competențe și 

responsabilități, și solicitarea unei 

abordări cuprinzătoare a finanțării din 

taxe; 

xxi. se declară sceptic față de 

propunerea Comisiei privind nivelul 
pentru agenții; solicită, în acest context, să 

se efectueze o revizuire exactă a 

cheltuielilor pentru a fuziona agențiile cu 

sarcini similare și pentru a reduce 

cheltuielile aferente;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/20 

Amendamentul  20 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

în numele Grupului EFDD 

 

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 

(2018/0166R(APP)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 – punctul xxiiia (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  xxiii(a) regretă deteriorarea situației 

drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale în Turcia și solicită 

încetarea asistenței pentru preaderare 

acordată acestei țări; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/21 

Amendamentul  21 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

în numele Grupului EFDD 

 

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 

(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. solicită o revizuire completă a 

funcționării administrației publice 

europene, având în vedere că toate 

cheltuielile administrative legate de 

instituțiile UE ar trebui reduse cât mai 

mult cu putință, pentru a face economii și 

pentru a evita orice pierdere a banilor 

contribuabililor; constată că, în actualul 

CFM, instituțiile UE au pus în aplicare o 

reducere de 5 % a personalului și consideră 

că ar putea fi posibile reduceri 

suplimentare pentru a face economii;

  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/22 

Amendamentul  22 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

în numele Grupului EFDD 

 

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 

(2018/0166R(APP)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 37 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

37. salută, în acest context, ca un pas 

important către o reformă mai 

ambițioasă, ansamblul de propuneri ale 

Comisiei adoptate la 2 mai 2018 privind un 

nou sistem de resurse proprii; invită 

Comisia să țină seama de avizul nr. 5/2018 

al Curții de Conturi Europene referitor la 

propunerea Comisiei privind noul sistem 

de resurse proprii ale Uniunii Europene, 

care subliniază că este nevoie de un calcul 

mai bun și de o simplificare suplimentară a 

sistemului; 

37. recunoaște că ansamblul de 

propuneri ale Comisiei adoptate la 2 mai 

2018 privind un nou sistem de resurse 

proprii poate reprezenta un pas important 

către o reformă mai ambițioasă; invită 

Comisia să țină seama de avizul nr. 5/2018 

al Curții de Conturi Europene referitor la 

propunerea Comisiei privind noul sistem 

de resurse proprii ale Uniunii Europene, 

care subliniază că este nevoie de un calcul 

mai bun și de o simplificare suplimentară a 

sistemului; reamintește, în acest context, 

că sistemul propus de resurse proprii nu 

ar trebui să crească sarcina fiscală 

globală pentru contribuabilii UE și ar 

trebui să conducă la o reducere 

proporționată a contribuției statelor 

membre la bugetul UE; 

Or. en 

 

 


