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Amendamentul 1
Olivier Chastel, Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, Cristian Ghinea

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. solicită Comisiei să consacre 
fonduri suficiente pentru asistența 
tehnică destinată autorităților naționale 
ale statelor membre, astfel încât acestea 
să poată absorbi sumele alocate;

Or. fr

Amendamentul 2
Luke Ming Flanagan

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. subliniază faptul că nu este permis 
ca bugetul Uniunii să înregistreze un 
deficit și că acumularea unui număr din 
ce în ce mai mare de întârzieri la plată 
reprezintă, de fapt, o datorie financiară;

Or. en

Amendamentul 3
Olivier Chastel, Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea

Proiect de aviz
Subtitlul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Or. fr
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Amendamentul 4
John Howarth

Proiect de aviz
Subtitlul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

Migrația Migrația și protecția frontierelor

Or. en

Amendamentul 5
Corina Crețu

Proiect de aviz
Subtitlul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

Migrația Migrația și drepturile omului

Or. en

Amendamentul 6
John Howarth

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. invită Comisia ca, în scopuri de 
gestionare și raportare, să stabilească o 
modalitate de a înregistra cheltuielile 
bugetare ale UE, care să facă posibilă 
raportarea tuturor finanțărilor legate de 
criza refugiaților și a migrației, precum și 
de viitoarea politică a UE în domeniul 
gestionării fluxurilor de migrație și al 
integrării;

11. invită Comisia ca, în scopuri de 
gestionare și raportare, să stabilească o 
modalitate de a înregistra cheltuielile 
bugetare ale UE, care să facă posibilă 
raportarea tuturor finanțărilor legate 
de chestiunea refugiaților și a migrației, 
precum și de viitoarea politică a UE în 
domeniul gestionării fluxurilor de migrație 
și al integrării;

Or. en

Amendamentul 7
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Olivier Chastel, Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, Cristian Ghinea

Proiect de aviz
Subtitlul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. reamintește că programul Orizont 
2020 beneficiază de sprijinul politic al 
statelor membre; reamintește că 
cercetarea este un tip de investiție directă 
într-o creștere inteligentă, sustenabilă și 
favorabilă incluziunii, care favorizează 
crearea de locuri de muncă;

Or. fr

Amendamentul 8
Luke Ming Flanagan

Proiect de aviz
Punctul 11 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. reamintește că există un element 
umanitar în orice criză a migrației, care, 
în general, implică în mod necesar măsuri 
de urgență; invită Comisia să găsească 
soluții rapide pentru a răspunde la criza 
migrației și la situațiile umanitare care 
stau la baza ei;

Or. en

Amendamentul 9
Raffaele Fitto

Proiect de aviz
Punctul 11 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. solicită Comisiei să răspundă mai 
eficace la criza migrației acordând mai 
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multe resurse statelor membre care se 
confruntă în linia întâi cu criza migrației 
și a refugiaților;

Or. it

Amendamentul 10
Corina Crețu

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. își reiterează solicitarea de a avea o 
linie bugetară separată pentru obiectivul 
specific Daphne, cu scopul de a demonstra 
angajamentul Uniunii în combaterea 
violenței împotriva femeilor și a fetelor; 
solicită ca acestei linii bugetare să i se 
aloce resurse suplimentare și să se 
inverseze tendința de scădere a fondurilor 
dedicate Daphne din perioada 2014-2020; 
solicită un efort constant de creștere a 
gradului de sensibilizare cu privire la 
granturile incluse în obiectivul specific 
Daphne, împreună cu măsuri care să facă 
procedurile sale administrative conexe cât 
mai ușor de utilizat;

12. își reiterează solicitarea de a avea o 
linie bugetară separată pentru obiectivul 
specific Daphne, care face parte din 
programul „Drepturi, egalitate și 
cetățenie”, cu scopul de a demonstra 
angajamentul Uniunii în combaterea 
violenței împotriva femeilor și a fetelor; 
solicită ca acestei linii bugetare să i se 
aloce resurse suplimentare și să se 
inverseze tendința de scădere a fondurilor 
dedicate obiectivului Daphne din perioada 
2014-2020; sugerează ca, în următorul 
CFM, bugetul pentru noul Fond pentru 
justiție, drepturi și valori, care va include, 
de asemenea, programul „Drepturi, 
egalitate și cetățenie”, să fie majorat; 
solicită un efort constant de creștere a 
gradului de sensibilizare cu privire la 
granturile incluse în obiectivul specific 
Daphne, împreună cu măsuri care să facă 
procedurile sale administrative conexe cât 
mai ușor de utilizat;

Or. en

Amendamentul 11
Luke Ming Flanagan

Proiect de aviz
Subtitlul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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Or. en

Amendamentul 12
John Howarth

Proiect de aviz
Punctul 12 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12a. subliniază riscul bugetar și 
organizațional semnificativ asociat 
extinderilor majore ale agențiilor, cum ar 
fi cea propusă în cadrul CFM 2021-27 
pentru Frontex. pentru a contracara acest 
risc bugetar, îndeamnă la dezvoltarea, 
comunicarea și controlarea unui program 
detaliat de extindere pe etape care, 
bazându-se pe temeiul juridic aprobat 
pentru următorul CFM, va determina 
mecanismele bugetare pentru anii ce 
urmează, care vor trebui să fie justificate 
în sensul punctului 8 de mai sus;

Or. en

Amendamentul 13
Petri Sarvamaa

Proiect de aviz
Punctul 15

Proiectul de aviz Amendamentul

15. subliniază că atragerea în comun a 
resurselor provenite din Fondul european 
de dezvoltare (FED), de la bugetul Uniunii 
și de la alți donatori în fonduri fiduciare nu 
ar trebui să împiedice ca banii rezervați 
pentru politica de dezvoltare și cooperare 
să ajungă la beneficiarii lor obișnuiți și să 
urmărească obiectivele lor inițiale, cum ar 
fi eradicarea sărăciei și promovarea 
drepturilor fundamentale;

15. subliniază că atragerea în comun a 
resurselor provenite din Fondul european 
de dezvoltare (FED), de la bugetul Uniunii 
și de la alți donatori în fonduri fiduciare nu 
ar trebui să împiedice ca banii rezervați 
pentru politica de dezvoltare și cooperare 
să urmărească obiectivele lor inițiale, cum 
ar fi eradicarea sărăciei și promovarea 
drepturilor fundamentale;
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Or. en

Amendamentul 14
Olivier Chastel, Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, Cristian Ghinea

Proiect de aviz
Punctul 16

Proiectul de aviz Amendamentul

16. subliniază că fondurile fiduciare ar 
trebui să fie create numai atunci când 
utilizarea lor este justificată și măsurile 
necesare nu sunt posibile prin intermediul 
altor canale existente de finanțare; solicită 
totodată Comisiei să analizeze posibilitatea 
de a pune capăt fondurilor fiduciare care nu 
sunt în măsură să atragă o contribuție 
semnificativă din partea altor donatori sau 
care nu furnizează o valoare adăugată în 
comparație cu instrumentele externe 
„tradiționale” ale Uniunii;

16. subliniază că fondurile fiduciare ar 
trebui să fie create numai atunci când 
utilizarea lor este justificată și măsurile 
necesare nu sunt posibile prin intermediul 
altor canale existente de finanțare; solicită 
totodată Comisiei ca, în temeiul 
principiului unității bugetului, să 
analizeze posibilitatea de a pune capăt 
fondurilor fiduciare care nu sunt în măsură 
să atragă o contribuție semnificativă din 
partea altor donatori sau care nu furnizează 
o valoare adăugată în comparație cu 
instrumentele externe „tradiționale” ale 
Uniunii;

Or. fr

Amendamentul 15
Petri Sarvamaa

Proiect de aviz
Punctul 16

Proiectul de aviz Amendamentul

16. subliniază că fondurile fiduciare ar 
trebui să fie create numai atunci când 
utilizarea lor este justificată și măsurile 
necesare nu sunt posibile prin intermediul 
altor canale existente de finanțare; solicită 
totodată Comisiei să analizeze posibilitatea 
de a pune capăt fondurilor fiduciare care nu 
sunt în măsură să atragă o contribuție 
semnificativă din partea altor donatori sau 
care nu furnizează o valoare adăugată în 
comparație cu instrumentele externe 
„tradiționale” ale Uniunii;

16. subliniază că fondurile fiduciare ar 
trebui să fie create numai atunci când 
utilizarea lor este justificată și măsurile 
necesare nu sunt posibile prin intermediul 
altor canale existente de finanțare; solicită 
totodată Comisiei să analizeze posibilitatea 
de a pune capăt fondurilor fiduciare care nu 
sunt în măsură să atragă o contribuție din 
partea altor donatori sau care nu furnizează 
o valoare adăugată în comparație cu 
instrumentele externe „tradiționale” ale 
Uniunii;
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Or. en

Amendamentul 16
John Howarth

Proiect de aviz
Punctul 16 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

16a. consideră că cea mai bună 
modalitate de asigurare a bunei 
funcționări și responsabilizări a 
fondurilor fiduciare ale Uniunii este de a 
le gestiona în mod transparent, ca parte a 
bugetului general al Uniunii;

Or. en

Amendamentul 17
Jean-François Jalkh

Proiect de aviz
Punctul 17

Proiectul de aviz Amendamentul

17. insistă asupra faptului că 
Parchetul European (EPPO) trebuie să 
fie suficient finanțat și dotat cu 
personalul necesar; subliniază că EPPO 
trebuie să devină operațional încă din 
noiembrie 2020;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 18
Olivier Chastel, Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, Cristian Ghinea

Proiect de aviz
Punctul 17

Proiectul de aviz Amendamentul

17. insistă asupra faptului că Parchetul 
European (EPPO) trebuie să fie suficient 

17. insistă asupra faptului că Parchetul 
European (EPPO) trebuie să fie suficient 
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finanțat și dotat cu personalul necesar; 
subliniază că EPPO trebuie să devină 
operațional încă din noiembrie 2020;

finanțat și dotat cu personalul necesar; 
subliniază că EPPO trebuie să devină 
operațional încă din noiembrie 2020; 
subliniază că este important ca între 
Parchetul European și OLAF să existe o 
bună coordonare, iar sarcinile să fie clar 
repartizate;

Or. fr

Amendamentul 19
Olivier Chastel, Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, Cristian Ghinea

Proiect de aviz
Punctul 17 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

17a. reamintește importanța Inițiativei 
privind ocuparea forței de muncă în 
rândul tinerilor pentru a favoriza 
participarea și integrarea lor pe piața 
muncii; 

Or. fr

Amendamentul 20
Daniel Freund

Proiect de aviz
Punctul 18

Proiectul de aviz Amendamentul

18. ia act de faptul că, în proiectul de 
buget pe 2020, contribuția Uniunii se ridică 
la un total de 8 372 000 EUR; consideră că 
este mai realist ca această contribuție să fie 
majorată cu 1,8 milioane EUR și că ar 
trebui să fie puse la dispoziție 15 posturi 
suplimentare pentru a acoperi cheltuielile 
de infrastructură și de funcționare și pentru 
a începe dezvoltarea sistemului de 
gestionare a cazurilor al EPPO.

18. ia act de faptul că, în proiectul de 
buget pe 2020, contribuția Uniunii se ridică 
la un total de 8 372 000 EUR; reamintește 
că EPPO va fi un actor-cheie pentru 
combaterea infracțiunilor comise 
împotriva bugetului UE și, prin urmare, 
consideră că este mai realist ca această 
contribuție să fie majorată cu 1,8 milioane 
EUR și că ar trebui să fie puse la dispoziție 
15 posturi suplimentare pentru a acoperi 
cheltuielile de infrastructură și de 
funcționare și pentru a începe dezvoltarea 
sistemului de gestionare a cazurilor al 
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EPPO, ținând seama, de asemenea, de 
faptul că EPPO a fost instituit în temeiul 
procedurii de cooperare consolidată și 
poate funcționa în mai multe state 
membre în viitor decât se prevede în 
prezent;

Or. en

Amendamentul 21
Jean-François Jalkh

Proiect de aviz
Punctul 18

Proiectul de aviz Amendamentul

18. ia act de faptul că, în proiectul de 
buget pe 2020, contribuția Uniunii se ridică 
la un total de 8 372 000 EUR; consideră 
că este mai realist ca această contribuție 
să fie majorată cu 1,8 milioane EUR și că 
ar trebui să fie puse la dispoziție 15 
posturi suplimentare pentru a acoperi 
cheltuielile de infrastructură și de 
funcționare și pentru a începe dezvoltarea 
sistemului de gestionare a cazurilor al 
EPPO.

18. ia act de faptul că, în proiectul de 
buget pe 2020, contribuția Uniunii se ridică 
la un total de 8 372 000 EUR;

Or. fr

Amendamentul 22
Caterina Chinnici, Corina Crețu

Proiect de aviz
Punctul 18 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

18a. reamintește că este important ca 
OLAF, Europol și Eurojust să primească 
resurse financiare și umane adecvate, 
pentru a le asigura capacitatea de a 
coopera în mod eficace cu EPPO și de a-
și îndeplini misiunea comună de a proteja 
interesele financiare ale Uniunii; în acest 
sens, își exprimă îngrijorarea cu privire la 
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scăderea numărului de angajați raportată 
de OLAF în raportul său anual pe 2018, 
în timp ce volumul său de muncă a 
crescut din punct de vedere structural;

Or. en


