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19.10.2017 B8-0565/1 

Amendamentul  1 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

în numele Comisiei pentru bugete 

Documentul de reflecție privind viitorul finanțelor UE 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. reamintește că, potrivit articolului 

311 din TFUE, Uniunea își asigură 

mijloacele necesare pentru atingerea 

obiectivelor sale; consideră că deficiențele 

actualului CFM, amploarea noilor 

priorități și impactul retragerii Regatului 

Unit din Uniunea Europeană constituie 

elemente care conduc la aceeași 

concluzie: este necesar să se desființeze 

plafonul de cheltuieli de 1 % din venitul 

național brut al UE (VNB) și, prin 

urmare, să se majoreze în mod 

semnificativ bugetul Uniunii pentru a 

răspunde provocărilor care ne așteaptă; 

se opune, în acest context, oricărei scăderi 

nominale a volumului bugetului UE în 

următorul CFM și consideră, prin 

urmare, că următorul CFM ar trebui să 

fie stabilit la nivelul de cel puțin 1,23 % 

din VNB-ul UE; se exprimă în favoarea 

unei discuții între statele membre cu 

privire la această chestiune; 

4. respinge și regretă orice 

exploatare a retragerii Regatului Unit din 

UE (Brexit), ca motivație pentru 

consolidarea părții de venituri a 

bugetului, pentru că aceasta va conduce 

în cele din urmă la impozitarea 

suplimentară a întreprinderilor și la o 

presiune fiscală mai mare asupra 

cetățenilor; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/2 

Amendamentul  2 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

în numele Comisiei pentru bugete 

Documentul de reflecție privind viitorul finanțelor UE 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. regretă faptul că bugetul UE este 

finanțat în principal din contribuțiile 

naționale bazate pe VNB, și nu din resurse 

proprii veritabile, astfel cum se prevede în 

tratatele UE; își reafirmă angajamentul 

față de o reformă veritabilă a sistemului 

de resurse proprii al UE, care să fie 

ghidată de principiile simplității, echității 

și transparenței și care să respecte 

recomandările Grupului la nivel înalt 

privind resursele proprii; subliniază că 

orice astfel de sistem ar trebui să includă 

un pachet echilibrat de noi resurse proprii 

ale UE, menit să sprijine obiectivele 

politice ale UE și care ar trebui să fie 

introdus progresiv pentru ca finanțele UE 

să devină mai echitabile și mai stabile; 

subliniază, în plus, că retragerea 

Regatului Unit din Uniune creează 

posibilitatea de a elimina toate corecțiile 

aplicate; se așteaptă ca, în acest sens, 

Comisia să prezinte propuneri legislative 

ambițioase și subliniază faptul că, în 

cadrul negocierilor viitoare, atât 

componenta de venituri, cât și cea de 

cheltuieli din următorul CFM vor fi 

tratate ca un pachet unic; 

5. ia act de faptul că bugetul UE este 

finanțat în principal din contribuțiile 

naționale bazate pe VNB; subliniază că 

nicio autoritate europeană nu are dreptul 
de a colecta impozite în numele 

contribuabililor naționali; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/3 

Amendamentul  3 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

în numele Comisiei pentru bugete 

Documentul de reflecție privind viitorul finanțelor UE 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. salută intenția Comisiei de a 

concepe viitorul buget al UE pe baza 

principiilor valorii adăugate la nivelul 

UE, accentului pus pe performanță, 

responsabilității și sporirii flexibilității, 

într-un cadru stabil și prin simplificarea 

normelor, după cum s-a arătat în 

documentul de reflecție; 

7. ia act intenția Comisiei de a 

concepe viitorul buget al UE și subliniază 

nevoia de a evalua temeinic ce fonduri ar 

putea fi gestionate mai bine la nivel 

național, pentru a garanta respectarea 

deplină a principiului subsidiarității; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/4 

Amendamentul  4 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

în numele Comisiei pentru bugete 

Documentul de reflecție privind viitorul finanțelor UE 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  10a. respinge orice încercare de a 

utiliza bugetul UE pentru cheltuielile 

legate de apărare sau de domeniul 

militar; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/5 

Amendamentul  5 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

în numele Comisiei pentru bugete 

Documentul de reflecție privind viitorul finanțelor UE 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. subliniază, în acest context, că 

următorul CFM ar trebui să asigure în 

mod direct nivelul corespunzător de 

flexibilitate pentru a permite Uniunii să 

reacționeze la evenimente neprevăzute și 

să-și finanțeze prioritățile politice aflate în 

continuă evoluție; consideră, prin 

urmare, că dispozițiile referitoare la 

flexibilitatea CFM ar trebui să permită 

reportarea, fără nicio restricție, a tuturor 

marjelor nealocate și a creditelor 

dezangajate către exercițiile financiare 

viitoare, precum și mobilizarea acestora 

de către autoritatea bugetară, pentru orice 

scop considerat necesar, în contextul 

procedurii bugetare anuale; solicită, în 

plus, consolidarea semnificativă a 

instrumentelor speciale din CFM, care ar 

trebui să fie contabilizate peste plafoanele 

existente ale CFM, atât în ceea ce privește 

creditele de angajament, cât și în ceea ce 

privește creditele de plată, precum și 

crearea unei rezerve separate pentru 

situațiile de criză, care ar trebui să 

permită mobilizarea imediată a resurselor 

în situații de urgență; 

13. deplânge orice încercare de a 

crește nivelul creditelor și subliniază 

necesitatea utilizării eficiente și 

responsabile a banilor contribuabililor; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/6 

Amendamentul  6 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

în numele Comisiei pentru bugete 

Documentul de reflecție privind viitorul finanțelor UE 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. ia act de anunțul făcut de 

Președintele Comisiei în discursul său 

privind starea Uniunii cu privire la o linie 

bugetară specifică pentru zona euro; invită 

Comisia să prezinte informații 

suplimentare și mai detaliate în această 

privință; reamintește că, în Rezoluția 

Parlamentului din 16 februarie 2017, se 

solicită o capacitate bugetară specifică 

pentru zona euro, care ar trebui să facă 

parte din bugetul UE peste plafoanele 

actuale prevăzute de CFM și care să fie 

finanțată de zona euro și de alți membri 

participanți printr-o sursă de venituri, 

care ar trebui, la rândul său, să fie 

convenită între statele membre 

participante și care să fie considerată 

venituri alocate și garanții; 

17. respinge ideea unui buget specific 

pentru zona euro, ceea ce ar crea un 

decalaj semnificativ între țările care 

adoptă moneda unică și cele care își 

păstrează moneda națională, conducând 

la subminarea și mai accentuată a 

suveranității naționale democratice de 

către arhitectura tehnocrată; 

Or. en 

 

 


