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11.3.2019 A8-0172/8

Amendamentul 8
Marco Zanni, André Elissen
în numele Grupului ENF

Raport A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientări pentru bugetul 2020 – Secțiunea III
(2019/2001(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că bugetul Uniunii pe 
2020 reprezintă o punte către următorul 
CFM pentru perioada 2021-2027 și ar 
trebui să contribuie la crearea unei 
viziuni comune și pe termen lung cu 
privire la viitoarele priorități politice ale 
Uniunii, și să ofere valoare adăugată 
europeană; se așteaptă ca, la momentul 
adoptării bugetului pentru 2020, să fie 
implicat în veritabile negocieri cu 
Consiliul privind CFM, în urma unui 
acord politic în cadrul Consiliului 
European; consideră că un buget solid, 
responsabil și orientat spre viitor pentru 
2020 va facilita un acord și tranziția către 
următorul CFM; intenționează, prin 
urmare, să utilizeze pe deplin flexibilitatea 
existentă și alte dispoziții prevăzute în 
Regulamentul privind CFM și în 
Regulamentul financiar, pentru a 
consolida principalele programe ale UE 
în bugetul pentru 2020, ținând seama în 
mod corespunzător de abordarea bugetară 
bazată pe performanțe din bugetul UE;

1. subliniază că bugetul Uniunii pe 
2020 reprezintă o punte către următorul 
CFM pentru perioada 2021-2027; 
subliniază necesitatea de a evita greșelile 
anterioare și atrage atenția asupra 
faptului că cetățenii Uniunii se așteaptă ca 
bugetul Uniunii pentru 2020 să fie mai 
eficient, transparent și bazat pe 
performanță, asigurând reduceri concrete 
ale cheltuielilor administrative și ale 
risipei de bani;
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11.3.2019 A8-0172/9

Amendamentul 9
Marco Zanni
în numele Grupului ENF

Raport A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientări pentru bugetul 2020 – Secțiunea III
(2019/2001(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră, prin urmare, că bugetul 
UE pentru anul viitor ar trebui să 
definească priorități politice clare și să 
permită Uniunii să creeze creștere 
economică durabilă și incluzivă și locuri 
de muncă, să investească, în continuare, 
în capacități de inovare și de cercetare 
pentru soluții viitoare, să stimuleze 
competitivitatea, să asigure o Europă 
sigură, protejată și pașnică, să 
îmbunătățească condițiile de muncă și de 
trai ale cetățenilor, să întărească 
coeziunea economică, socială și 
teritorială, să consolideze Uniunea în 
lupta sa împotriva provocărilor de mediu 
și a schimbărilor climatice în vederea 
respectării obligațiilor sale asumate în 
acordul de la Paris, să contribuie la 
aplicarea deplină a obiectivelor de 
dezvoltare durabilă ale ONU, precum și să 
pună în practică Pilonul european al 
drepturilor sociale;

2. consideră, prin urmare, că bugetul 
UE pentru anul viitor ar trebui să 
definească priorități politice noi, ținând 
seama de faptul că fondurile din bugetul 
UE nu au reușit să furnizeze răspunsuri 
concrete la nevoile cetățenilor sau la 
dificultățile tot mai mari cu care se 
confruntă aceștia, precum șomajul, 
recesiunea economică, sărăcia, criza 
migrației și amenințările la adresa 
securității; subliniază nevoia de a evalua 
în mod corespunzător ce fonduri ar putea 
fi gestionate mai bine la nivel național, 
pentru a respecta pe deplin principiul 
subsidiarității;
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11.3.2019 A8-0172/10

Amendamentul 10
Marco Zanni
în numele Grupului ENF

Raport A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientări pentru bugetul 2020 – Secțiunea III
(2019/2001(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 3a. cere să nu se majoreze creditele de 
angajament în bugetul Uniunii Europene 
până la soluționarea definitivă a 
problemei privind stabilizarea numărului 
de cereri de plată restante;

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/11

Amendamentul 11
André Elissen, Marco Zanni
în numele Grupului ENF

Raport A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientări pentru bugetul 2020 – Secțiunea III
(2019/2001(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. este preocupat de faptul că un 
număr insuficient de cetățeni europeni au 
impresia că Uniunea Europeană lucrează 
pentru ei și că le oferă beneficii 
substanțiale; solicită, prin urmare, resurse 
financiare adecvate pentru a investi în 
instrumente de tipul recentelor inițiative 
ale Parlamentului, „Ce face Europa 
pentru mine” și „Citizens’ App”, menite 
să informeze cetățenii despre activitățile 
Uniunii și să scoată în evidență eforturile 
depuse pentru promovarea păcii, a 
democrației, a statului de drept și a 
libertății de exprimare; consideră că astfel 
de instrumente ar trebui să fie mai bine 
diseminate la nivel național;

16. subliniază faptul că numeroși 
cetățeni europeni au impresia că Uniunea 
Europeană nu lucrează în interesul lor, ci 
numai în interesul elitei europene și al 
susținătorilor săi; consideră că, pentru a 
remedia această situație, campaniile de 
propagandă ale UE nu reprezintă un 
răspuns, constituind, în schimb, o 
modalitate scandaloasă de a risipi banii 
contribuabililor;

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/12

Amendamentul 12
Marco Zanni
în numele Grupului ENF

Raport A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientări pentru bugetul 2020 – Secțiunea III
(2019/2001(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază că lupta împotriva 
șomajului în rândul tinerilor necesită 
eforturi financiare suplimentare 
substanțiale cu scopul de a crea 
oportunități pentru educație, formare și 
ocuparea forței de muncă; evidențiază, în 
acest sens, impactul pozitiv al Inițiativei 
privind ocuparea forței de muncă în 
rândul tinerilor, care a sprijinit 
aproximativ 1,7 milioane de tineri până la 
sfârșitul anului 2017; salută faptul că, la 
solicitarea fermă a Parlamentului, 
rezultatul negocierilor privind bugetul pe 
2019 a fost aducerea Inițiativei privind 
ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor la o valoare totală de 350 de 
milioane EUR în 2019; se așteaptă ca 
bugetul pe 2020 să demonstreze o ambiție 
ridicată în ceea ce privește acest program, 
pentru a asigura o tranziție lină către 
Fondul social european Plus (FSE+) în 
următorul CFM; subliniază necesitatea 
de a accelera punerea în aplicare a 
acestui program și de a îmbunătăți în 
continuare eficiența sa, pentru ca acesta 
să ofere o mai mare valoare adăugată 
europeană politicilor naționale de 
ocupare a forței de muncă;

20. subliniază că statele membre ar 
trebui să fie sprijinite în lupta împotriva 
șomajului în rândul tinerilor, precum și în 
construirea politicilor lor naționale pentru 
educație, formare și ocuparea forței de 
muncă; consideră că inițiativele în 
domeniul politicii sociale ar trebui să vină 
în principal din partea statelor membre, 
deoarece acestea se află în cea mai bună 
poziție pentru a răspunde așteptărilor 
cetățenilor, și reamintește că soluția la 
problemele cetățenilor nu poate fi găsită 
prin impunerea unor constrângeri 
suplimentare din partea UE;
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11.3.2019 A8-0172/13

Amendamentul 13
Marco Zanni, André Elissen
în numele Grupului ENF

Raport A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientări pentru bugetul 2020 – Secțiunea III
(2019/2001(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 25a. regretă creșterea scandaloasă și 
continuă a cheltuielilor administrative ale 
UE, care, în plus, nu ține cont de 
restricțiile economice cu care se 
confruntă o serie de state membre; 
consideră că ar trebui să se aibă în vedere 
modificări ale tratamentului aplicat 
cheltuielilor administrative, începând cu 
reducerea celor mai mari salarii și pensii 
ale personalului UE;

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/14

Amendamentul 14
Marco Zanni, André Elissen
în numele Grupului ENF

Raport A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientări pentru bugetul 2020 – Secțiunea III
(2019/2001(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 28a. subliniază că trebuie să se pună 
capăt imediat oricărei finanțări pentru 
Turcia, o țară care nu respectă mai multe 
dintre principiile de bază ale libertății și 
democrației;

Or. en


