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1.7.2015 A8-0217/38 

Amendamentul 38 
Marco Zanni, Marco Valli 
în numele Grupului EFDD 
 

Raport A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Bugetul 2016 - Mandat pentru trilog 

2015/2074(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 10 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

ia notă de faptul că proiectul de buget al 

UE pentru 2016 se ridică la 153,5 miliarde 
EUR în credite de angajament (inclusiv 4,5 
miliarde EUR reprogramate din 2014) și 

143,5 miliarde EUR în credite de plată; 
subliniază că, dacă se face abstracție de 

efectul reprogramării în 2015 și 2016, acest 
lucru corespunde unei creșteri de +2,4 % în 
credite de angajament și de +1,6 % în 

credite de plată față de bugetul pe 2015; 
subliniază că acestea sunt creșteri globale 
moderate, care urmează traiectoria 
stabilită de CFM, iar dacă se ia în 
considerare și inflația, acestea nu 
reprezintă aproape nicio creștere în 
termeni reali, fapt care scoate în evidență 
importanța asigurării eficienței și 
eficacității în efectuarea cheltuielilor; 

ia notă de faptul că proiectul de buget al 

UE pentru 2016 se ridică la 153,5 miliarde 
EUR în credite de angajament (inclusiv 4,5 
miliarde EUR reprogramate din 2014) și 

143,5 miliarde EUR în credite de plată; 
subliniază că, dacă se face abstracție de 

efectul reprogramării în 2015 și 2016, acest 
lucru corespunde unei creșteri de +2,4 % în 
credite de angajament și de +1,6 % în 

credite de plată față de bugetul pe 2015; 
subliniază totuși că ar trebui să menținem 
același nivel al creditelor de angajament 
și de plată sau în cele din urmă să 
reducem creditele de angajament pentru a 
evita o agravare a problemei plăților 
restante; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/39 

Amendamentul 39 
Marco Zanni, Marco Valli 
în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Bugetul 2016 - Mandat pentru trilog 
2015/2074(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 40 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 40a. subliniază, în contextul revizuirii 
post-electorale a CFM, necesitatea de a 
reconsidera suma globală prevăzută 
pentru Instrumentul de asistență pentru 
preaderare (IPA II), având în vedere că 
însuși Președintele Juncker a declarat că 
în timpul mandatului său nu este 
prevăzută nicio nouă aderare la UE;  

Or. en 



 

AM\1067462RO.doc  PE559.033v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
1.7.2015 A8-0217/40 

Amendamentul 40 
Marco Zanni, Marco Valli 
în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Bugetul 2016 - Mandat pentru trilog 
2015/2074(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 41 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

41. constată că, la rubrica 5, cheltuielile 
prevăzute sunt majorate cu 2,9% față de 
bugetul pentru 2015, până la suma de 
8 908,7 milioane EUR, care cuprinde, la 
nivel global, atât cheltuielile administrative 

ale instituțiilor (+2,2 %), cât și cheltuielile 
pentru pensii și școlile europene (+5,4 %); 
constată că sub plafonul acestei rubrici 
rămâne o marjă de 547,3 milioane EUR; 
constată că rubrica 5 își păstrează aceeași 
pondere în bugetul total al UE, și anume 
de 5,8 %; reamintește, totuși, că această 
cifră nu ține seama de asistența tehnică, 

înregistrată cu titlu de cheltuieli 
operaționale; 

41. regretă că, la rubrica 5, cheltuielile 
prevăzute sunt majorate cu 2,9% față de 
bugetul pentru 2015, până la suma de 
8 908,7 milioane EUR, care cuprinde, la 
nivel global, atât cheltuielile administrative 

ale instituțiilor (+2,2 %), cât și cheltuielile 
pentru pensii și școlile europene (+5,4 %); 
subliniază necesitatea de a îngheța orice 
creștere a cheltuielilor administrative 
pentru Instituțiile UE; reamintește, 
totodată, că această cifră nu ține seama de 
asistența tehnică, înregistrată cu titlu de 
cheltuieli operaționale; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/41 

Amendamentul 41 
Marco Zanni, Marco Valli 
în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Bugetul 2016 - Mandat pentru trilog 
2015/2074(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 44 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

44. subliniază rolul-cheie pe care agențiile 
descentralizate îl joacă în procesul 
decizional al UE și este hotărât să 
evalueze, de la caz la caz, nevoile bugetare 
și de personal ale tuturor agențiilor, pentru 
a asigura personal și credite adecvate 
pentru toate agențiile și, în special, pentru 
cele cărora li s-au atribuit recent noi 
sarcini sau care se confruntă cu un volum 
de muncă mai mare, din motive ce țin de 
prioritățile de politică sau din alte motive; 
este foarte hotărât să ofere agențiilor din 
domeniul justiției și afacerilor interne 
resursele necesare pentru a face față 
provocărilor actuale în materie de 
migrație; subliniază încă o dată opoziția 
sa față de rezerva de redistribuire a 
personalului și se așteaptă să găsească o 
soluție în cursul procedurii bugetare care 
să pună capăt reducerilor suplimentare de 
personal din agențiile descentralizate; își 
reafirmă, de asemenea, intenția de a 
utiliza Grupul de lucru interinstituțional 
privind agențiile descentralizate pentru a 
se ajunge la un numitor comun între 
instituții cu privire la tratamentul 
agențiilor din punct de vedere bugetar, 
inclusiv în vederea procedurii de 
conciliere privind bugetul pe 2016; 

44. subliniază necesitatea de a analiza 
rolul agențiilor descentralizate, evaluând 
valoarea adăugată reală a acestora cu 
prilejul elaborării politicilor UE; solicită o 
evaluare de la caz la caz a necesităților 
bugetare și de personal ale agențiilor, 
asigurând credite bugetare și resurse 
umane corespunzătoare exclusiv în 
funcție de nevoile reale; 

Or. en 
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