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2.3.2016 A8-0036/8 

Amendamentul  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0036/2016 

Jens Geier 

Orientări pentru bugetul 2017 - Secțiunea III 

2016/2004(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. ia act de previziunile economice pentru 

Europa elaborate de Comisie (în toamna lui 

2015), care indică o redresare modestă, 

chiar dacă la un nivel încă inferior 

potențialului de creștere al Uniunii 

Europene; subliniază însă că această 

redresare trebuie să se bazeze pe 

consolidarea fundamentelor creșterii 

pentru a stimula crearea de locuri de 

muncă și revenirea la ocuparea integrală 

a forței de muncă și constată că șomajul 

pe termen lung și foarte lung, îndeosebi în 

regiunile cele mai sărace ale Uniunii și în 

rândul tinerilor, se situează în continuare 

la niveluri îngrijorătoare, iar UE 

întâmpină dificultăți în restructurarea 

industriei; observă că persistă disparitățile 

dintre regiunile europene și dintre statele 

membre în ceea ce privește dezvoltarea 

economică și atrage atenția asupra 

decalajului dintre europenii cei mai săraci 

și europenii cei mai bogați; ia act, de 

asemenea, de apariția unor noi provocări, 

cum ar fi riscul încetinirii ritmului de 

creștere a economiilor de piață emergente 

și a schimburilor comerciale la nivel 

mondial, presiunile fiind intensificate în 

special de volatilitatea de pe piețele 

chineze, de nevoia de a aborda criza legată 

de migrație și criza refugiaților, precum și 

de tensiunile geopolitice persistente; 

3. regretă faptul că previziunile economice 

pentru Europa elaborate de Comisie (în 

toamna lui 2015) indică o redresare 

modestă, în condițiile în care situația 

economică din Europa este în continuare 

foarte dificilă, un indicator în acest sens 

fiind șomajul pe termen lung și foarte lung, 

îndeosebi în regiunile cele mai sărace ale 

Uniunii și în rândul tinerilor; observă că 

disparitățile în ceea ce privește dezvoltarea 

economică și dezechilibrele 

macroeconomice cauzate de introducerea 

monedei unice persistă între regiunile 

europene și între statele membre și atrage 

atenția asupra decalajului dintre europenii 

cei mai săraci și europenii cei mai bogați; 

ia act, de asemenea, de apariția unor noi 

provocări, cum ar fi riscul încetinirii 

ritmului de creștere a economiilor de piață 

emergente și a schimburilor comerciale la 

nivel mondial, de nevoia de a aborda criza 

legată de migrație și criza refugiaților, 

precum și de tensiunile geopolitice 

persistente; 
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2.3.2016 A8-0036/9 

Amendamentul  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0036/2016 

Jens Geier 

Orientări pentru bugetul 2017 - Secțiunea III 

2016/2004(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. ia act, de asemenea, de Analiza anuală a 

creșterii pentru 2016 elaborată de Comisie; 

este ferm convins că stimularea 

investițiilor, inclusiv printr-o creștere mai 

bine coordonată a investițiilor publice și 

private, cu accent pe obiectivele Strategiei 

Europa 2020, reprezintă un răspuns 

politic potrivit pentru o politică economică 

mai echilibrată; consideră că aceste două 

elemente ar trebui luate în considerare în 

vederea pregătirii proiectului de buget 

pentru 2017, întrucât acestea ar putea 

contribui la identificarea priorităților într-

un context economic specific; solicită, 

prin urmare, să se creeze mai multe 

sinergii între dimensiunea specifică 

Uniunii Europene a semestrului european 

pentru coordonarea politicilor economice 

și bugetul Uniunii, care este, de 

asemenea, piatra de temelie pentru o zonă 

euro stabilă; 

4. regretă profund pachetul de măsuri 

privind Analiza anuală a creșterii pentru 

2016 elaborată de Comisie și consideră 

combinația de politici propusă, ce implică 

reforme structurale și responsabilitate 

fiscală, drept o reiterare a aceleiași 

strategii nefaste prescrise în toate 

analizele anuale ale creșterii realizate 

anterior, strategie care nu a reușit să 

genereze semne palpabile de redresare 
economică; consideră că aceste elemente ar 

trebui luate în considerare în vederea 

pregătirii proiectului de buget pentru 2017, 

cu scopul de a nu repeta aceleași greșeli și 

de a identifica în schimb noi priorități 

dintr-o perspectivă economică diferită; 

Or. en 



 

AM\1088368RO.doc  PE579.732v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

2.3.2016 A8-0036/10 

Amendamentul  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0036/2016 

Jens Geier 

Orientări pentru bugetul 2017 - Secțiunea III 

2016/2004(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. salută, în acest context, eforturile 

Comisiei de a spori utilizarea fondurilor 

structurale și de investiții europene pentru 

a sprijini prioritățile-cheie formulate în 

recomandările specifice fiecărei țări; ia act 

de propunerea Comisiei privind instituirea 

Programului de sprijin pentru reforme 

structurale și îndeamnă Comisia să 

garanteze că finanțările vor fi alocate cu 

scopul de a consolida coeziunea 

economică, socială și teritorială în 

conformitate cu articolul 174 din TFUE; 

5. regretă, în acest context, eforturile 

Comisiei de a spori utilizarea fondurilor 

structurale și de investiții europene pentru 

a sprijini prioritățile-cheie formulate în 

recomandările specifice fiecărei țări și se 

opune cu fermitate propunerii Comisiei 

privind instituirea Programului de sprijin 

pentru reforme structurale; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/11 

Amendamentul  11 

Marco Zanni, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0036/2016 

Jens Geier 

Orientări pentru bugetul 2017 - Secțiunea III 

2016/2004(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. regretă faptul că bugetul Uniunii a fost 

în ultimii ani o victimă colaterală a 

comportamentului duplicitar al statelor 

membre, care le-a făcut pe acestea să 

considere contribuția lor la bugetul UE ca 

pe o povară și să o trateze ca pe o 

variabilă de ajustare; în acest context, 

solicită mai multă flexibilitate în ceea ce 

privește cheltuielile efectuate de statele 

membre în domenii specifice, cum sunt 

investițiile din cadrul Fondului european 

pentru investiții strategice (FEIS) și 

combaterea șomajului, a sărăciei și 

inegalității, ținând cont totodată de nevoia 

de a face față amenințărilor emergente la 

adresa securității, precum și crizei 

migranților și a refugiaților; subliniază 

faptul că bugetul UE, fiind un buget de 

investiții, poate contribui cu o valoare 

adăugată deosebit de ridicată prin 

stimularea creșterii economice, a 

competitivității și a creării de locuri de 

muncă în statele membre; atrage atenția 

asupra faptului că este necesar ca 

contribuțiile statelor membre la bugetul UE 

să nu fie tratate ca o variabilă de ajustare 

supusă condițiilor macroeconomice; 

reiterează totodată valoarea adăugată a 

bugetului Uniunii din punctul de vedere 

al sinergiilor și al economiilor de scară; 

subliniază situația specială a regiunilor 

6. solicită mai multă flexibilitate în ceea ce 

privește cheltuielile efectuate de statele 

membre în domenii specifice, spre 

exemplu în ceea ce privește investițiile 

publice în proiecte de cercetare și 

dezvoltare și în proiecte de dezvoltare a 

unor infrastructuri sustenabile și în 

scopul combaterii șomajului, a sărăciei și 

inegalității, ținând cont totodată de nevoia 

de a face față amenințărilor emergente la 

adresa securității, precum și crizei 

migranților și a refugiaților; subliniază 

faptul că bugetul UE, fiind un buget de 

investiții, poate genera valoare adăugată 

prin stimularea creșterii economice și a 

creării de locuri de muncă în statele 

membre; atrage atenția asupra faptului că 

este necesar ca contribuțiile statelor 

membre la bugetul UE să nu fie tratate ca o 

variabilă de ajustare supusă condițiilor 

macroeconomice; subliniază situația 

specială a regiunilor izolate și periferice și 

consideră că contribuțiile statelor membre 

la bugetul UE nu ar trebui luate în 

considerare la calcularea deficitelor 

structurale ale acestora; 
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izolate și periferice și consideră că 

contribuțiile statelor membre la bugetul UE 

nu ar trebui luate în considerare la 

calcularea deficitelor structurale ale 

acestora; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/12 

Amendamentul  12 

Marco Zanni, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0036/2016 

Jens Geier 

Orientări pentru bugetul 2017 - Secțiunea III 

2016/2004(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. subliniază faptul că Uniunea s-a 

confruntat, în ultimii ani, cu numeroase 

crize, pentru care ar trebui găsită o soluție 

globală; atrage atenția că criza refugiaților, 

în cadrul Uniunii, precum și în țările 

învecinate, generată de conflictul din Siria, 

nu a fost încă soluționată; observă că 

această criză s-a intensificat în 2015 și 

continuă în 2016, înregistrându-se o 

creștere bruscă și masivă a numărului de 

refugiați și de migranți care fug înspre 

Uniunea Europeană pentru a solicita azil; 

subliniază că acest lucru a agravat și mai 

mult criza internă; subliniază că bugetul 

UE a contribuit imediat cu o reacție la 

criză și ar trebui să fie drastic revizuit în 

sens ascendent pentru a permite finanțarea 

efectivă a implementării politicilor UE de 

combatere a acestei crize, precum și că ar 

trebui să reprezinte o parte dintr-o soluție 

europeană pentru depășirea acestei situații 

de urgență în viitor; 

8. subliniază faptul că statele membre s-au 

confruntat, în ultimii ani, cu numeroase 

crize, pentru care ar trebui găsită o soluție 

globală; atrage atenția că criza refugiaților, 

în cadrul Uniunii, precum și în țările 

învecinate, generată de conflictul din Siria, 

nu a fost încă soluționată; observă că 

această criză s-a intensificat în 2015 și 

continuă în 2016, înregistrându-se o 

creștere bruscă și masivă a numărului de 

refugiați și de migranți care fug înspre 

Uniunea Europeană pentru a solicita azil; 

subliniază că acest lucru a agravat și mai 

mult criza internă; subliniază că Uniunea a 

încercat să utilizeze bugetul său ca o 

reacție imediată la criză și că este necesară 

o reorientare semnificativă a acestui 

buget pentru a permite finanțarea efectivă a 

implementării politicilor UE de combatere 

a acestei crize, precum și că bugetul UE ar 

trebui să reprezinte o parte dintr-o soluție 

globală pentru depășirea acestei situații de 

urgență în viitor; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/13 

Amendamentul  13 

Marco Zanni, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0036/2016 

Jens Geier 

Orientări pentru bugetul 2017 - Secțiunea III 

2016/2004(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. salută adoptarea Fondului european 

pentru investiții strategice (FEIS), care va 

reprezenta unul dintre principalele 

instrumente de consolidare a investițiilor 

la nivelul UE și va contribui la stimularea 

creării de locuri de muncă; constată cu 

satisfacție că un număr semnificativ de 

proiecte și de operațiuni FEI au fost deja 

aprobate și că au putut fi detectate 

sinergii între FEIS și Orizont 2020; invită 

Comisia să faciliteze în mod activ 

sinergiile dintre diferitele fonduri ale UE 

și să instituie un sistem de urmărire 

pentru identificarea cazurilor în care 

finanțări ale UE au fost combinate; 

insistă asupra necesității de a aplica în 

mod corect tabloul de bord; încurajează 

statele membre și entitățile private să 

utilizeze la maximum resursele financiare 

disponibile prin intermediul FEIS; 

reamintește că bugetul Uniunii constituie 

coloana vertebrală a planului de investiții, 

punând la dispoziție suma de 8 miliarde 

EUR necesară sub formă de credite de 

angajament și de credite de plată necesare 

în vederea instituirii unui fond de 

garantare pentru FEIS, din care o sumă 

totală de 3,38 miliarde EUR a fost deja 

mobilizată în cadrul bugetelor pe 2015 și 

2016; reamintește faptul că marja globală 

pentru angajamente a fost în totalitate 

10. își reiterează preocuparea în ceea ce 

privește Fondul european pentru investiții 

strategice (FEIS), care nu stimulează în 

niciun fel relansarea economiei europene; 

regretă faptul că majoritatea proiectelor 

propuse constituie investiții în 

infrastructură care au fost deja 

planificate și care sunt lipsite de o valoare 

adăugată reală; își exprimă îngrijorarea 

deosebită cu privire la faptul că anumite 

proiecte finanțate de FEIS nu respectă 

principiul dezvoltării durabile și nu oferă 

valoare adăugată; consideră că cea mai 

bună soluție este creșterea productivității 

investițiilor publice realizate la nivel 

național, adoptând totodată măsurile 

necesare pentru a garanta faptul că se 

acordă derogări de la normele bugetare în 

cazul investițiilor publice productive;  
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utilizată în acest scop în 2016 și constată 

că, potrivit fișei financiare legislative a 

FEIS, Comisia prevede un scenariu 

similar pentru proiectul de buget pe 2017; 

își reiterează angajamentul de a 

consolida, în cadrul procedurii bugetare 

anuale, creditele alocate programului 

Orizont 2020 și Mecanismului pentru 

interconectarea Europei, pentru a 

compensa, pe cât este posibil, reducerile 

convenite în cadrul negocierilor 

referitoare la FEIS; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/14 

Amendamentul  14 

Marco Zanni, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0036/2016 

 

Orientări pentru bugetul 2017 - Secțiunea III 

2016/2004(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. consideră că Inițiativa privind 

ocuparea forței de muncă în rândul 

tinerilor, în special, constituie o contribuție 

fundamentală la obiectivul prioritar al 

Uniunii privind locurile de muncă și 

creșterea; își reiterează angajamentul de a 

furniza în continuare finanțarea necesară 

pentru acest program, pentru a crește 

anvergura acestuia și a oferi astfel unui 

număr mai mare de tineri, inclusiv tinerilor 

migranți care sosesc în Uniunea 

Europeană, posibilitatea de se integra 

efectiv pe piața muncii, prin asigurarea 

unei oferte de locuri de muncă de bună 

calitate și prin crearea condițiilor necesare 

pentru ca aceștia să își poată continua 

studiile sau să urmeze programe de 

ucenicie; regretă faptul că, pe parcursul 

negocierilor bugetului UE pe 2016, nu au 

fost alocate angajamente noi pentru a 

finanța în continuare Inițiativa privind 

ocuparea forței de muncă în rândul 

tinerilor, în condițiile în care șomajul în 

rândul tinerilor înregistrează în continuare 

cele mai ridicate niveluri în UE; 

reamintește faptul că acest obiectiv trebuie 

abordat împreună cu necesitatea de 

promovare a mobilității în rândul tinerilor, 

astfel cum este aceasta sprijinită de 

programul Erasmus+; subliniază 

importanța declarației comune a celor trei 

12. regretă faptul că Inițiativa privind 

ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor 

nu a adus o contribuție fundamentală la 

obiectivul prioritar al Uniunii privind 

locurile de muncă și creșterea; își 

reiterează angajamentul de a realiza o 

revizuire a modului de funcționare și a 

eficacității acestui program, pentru a crește 

anvergura acestuia și a oferi astfel unui 

număr mai mare de tineri, inclusiv tinerilor 

migranți care sosesc în Uniunea 

Europeană, posibilitatea de se integra 

efectiv pe piața muncii, prin asigurarea 

unei oferte de locuri de muncă de bună 

calitate și prin crearea condițiilor necesare 

pentru ca aceștia să își poată continua 

studiile sau să urmeze programe de 

ucenicie; regretă faptul că, deși YEI a fost 

instituită cu mai mult de doi ani în urmă, 
șomajul în rândul tinerilor înregistrează în 

continuare cele mai ridicate niveluri în UE; 

reamintește faptul că acest obiectiv trebuie 

abordat împreună cu necesitatea de 

promovare a mobilității în rândul tinerilor, 

astfel cum este aceasta sprijinită de 

programul Erasmus+; subliniază 

importanța declarației comune a celor trei 

instituții (Parlamentul, Consiliul și 

Comisia) referitoare la bugetul pe 2016, 

conform căreia „reducerea șomajului în 

rândul tinerilor rămâne o prioritate politică 
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instituții (Parlamentul, Consiliul și 

Comisia) referitoare la bugetul pe 2016, 

conform căreia „reducerea șomajului în 

rândul tinerilor rămâne o prioritate politică 

comună ridicată” și, în acest sens, cele trei 

instituții „își reafirmă voința de a rezolva 

această problemă utilizând resursele 

bugetare disponibile, în special Inițiativa 

privind ocuparea forței de muncă în rândul 

tinerilor (YEI), în modul cel mai bun 

posibil”; constată că, în ciuda întârzierilor 

inițiale în implementarea acestui program 

și a amânării permanente a desemnării 

autorităților responsabile de programele 

operaționale aferente YEI în multe state 

membre, cifrele actuale referitoare la 

gradul de execuție indică o capacitate 

maximă de absorbție; invită Comisia să își 

prezinte evaluarea sa referitoare la YEI cel 

târziu până la sfârșitul lunii aprilie 2016 și, 

în orice caz, cu suficientă promptitudine, 

pentru a putea include dispozițiile 

referitoare la prelungirea programului în 

bugetul UE pentru 2017; subliniază faptul 

că o soluție permanentă pentru finanțarea 

YEI cu ajutorul noilor credite de 

angajament până în 2020 va fi inclusă în 

procesul de evaluare la jumătatea perioadei 

a CFM; subliniază, în acest context, 

importanța accesului la Fondul european de 

ajustare la globalizare (FEG) al tinerilor cu 

vârsta de până la 25 de ani care nu sunt 

încadrați profesional și nu urmează niciun 

program educațional sau de formare, 

pentru a fi în concordanță cu accesul 

acordat lucrătorilor care primesc sprijin în 

regiunile cu un nivel ridicat al șomajului în 

rândul tinerilor; 

comună ridicată” și, în acest sens, cele trei 

instituții „își reafirmă voința de a rezolva 

această problemă utilizând resursele 

bugetare disponibile, în special Inițiativa 

privind ocuparea forței de muncă în rândul 

tinerilor (YEI), în modul cel mai bun 

posibil”; constată că, în ciuda întârzierilor 

inițiale în implementarea acestui program 

și a amânării permanente a desemnării 

autorităților responsabile de programele 

operaționale aferente YEI în multe state 

membre, cifrele actuale referitoare la 

gradul de execuție indică o capacitate 

maximă de absorbție; invită Comisia să își 

prezinte evaluarea sa referitoare la YEI cel 

târziu până la sfârșitul lunii aprilie 2016 și, 

în orice caz, cu suficientă promptitudine, 

pentru a putea include dispozițiile 

referitoare la prelungirea programului în 

bugetul UE pentru 2017; subliniază faptul 

că o soluție permanentă pentru finanțarea 

YEI cu ajutorul noilor credite de 

angajament până în 2020 va fi inclusă în 

procesul de evaluare la jumătatea perioadei 

a CFM; subliniază, în acest context, 

importanța accesului la Fondul european de 

ajustare la globalizare (FEG) al tinerilor cu 

vârsta de până la 25 de ani care nu sunt 

încadrați profesional și nu urmează niciun 

program educațional sau de formare, 

pentru a fi în concordanță cu accesul 

acordat lucrătorilor care primesc sprijin în 

regiunile cu un nivel ridicat al șomajului în 

rândul tinerilor; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/15 

Amendamentul  15 

Marco Zanni, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0036/2016 

Jens Geier 

Orientări pentru bugetul 2017 - Secțiunea III 

2016/2004(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. reamintește importanța agențiilor 

europene, care, pe de o parte, asigură 

implementarea legislației europene și 

astfel îndeplinirea obiectivelor politicilor 

UE în materie de competitivitate, creștere 

și ocupare a forței de muncă, iar, pe de 

altă parte, gestionează actuala criză a 

migrației; insistă, prin urmare, să se 

asigure resursele financiare și umane 

adecvate pentru a acoperi atât cheltuielile 

administrative, cât și pe cele operaționale 

care să le permită agențiilor să își 

îndeplinească sarcinile care le revin și să 

producă cele mai bune rezultate posibile; 

reamintește, în contextul crizei migrației 

și a refugiaților, creșterea numărului de 

angajați și de dotări pentru agențiile din 

domeniul justiției și al afacerilor interne 

în bugetele pentru 2015 și pentru 2016; 

subliniază însă că vor fi necesare 

majorări suplimentare în bugetul pe 2017 

pentru a le permite acestor agenții să facă 

față creșterii volumului de muncă și 

sarcinilor suplimentare; invită, de 

asemenea, Comisia să furnizeze 

informații actualizate și consolidate, 

precum și o strategie pe termen mediu și 

lung privind aceste agenții; 

14. solicită să se realizeze o revizuire 

cuprinzătoare a rolului agențiilor 

europene, astfel încât să se stabilească 

dacă sarcinile și obiectivele prevăzute 

pentru acestea nu ar putea fi îndeplinite 

în mod mai eficient de către direcțiile 

generale existente ale Comisiei, cu scopul 

de a evita suprapunerea rolurilor și 

dublarea costurilor și de a îmbunătăți 

transparența; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/16 

Amendamentul  16 

Marco Zanni, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0036/2016 

Jens Geier 

Orientări pentru bugetul 2017 - Secțiunea III 

2016/2004(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  14a. solicită să fie reduse cheltuielile 

administrative ale UE, având în vedere 

faptul că mai multe state membre trebuie 

să facă față unor restricții pe plan 

economic; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/17 

Amendamentul  17 

Marco Zanni, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0036/2016 

Jens Geier 

Orientări pentru bugetul 2017 - Secțiunea III 

2016/2004(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. ia act de faptul că, în pofida mobilizării 

unor mijloace bugetare semnificative, pe 

parcursul exercițiilor 2015 și 2016, pentru 

a răspunde crizei migrației și a refugiaților, 

nu s-a găsit încă o soluție, nici la nivel 

intern, în cadrul Uniunii, nici la nivel 

extern, în țările de origine ale refugiaților; 

subliniază, cu toate acestea, că mijloacele 

bugetare sunt insuficiente și că sunt 

necesare mijloace financiare suplimentare 

considerabile pentru a soluționa această 

criză, întrucât creșterea numărului de 

refugiați și de migranți nu poate fi 

considerată un fenomen temporar; 

subliniază că atenția ar trebui îndreptată 

către identificarea unor soluții pe termen 

mai lung, utilizând în acest scop nu numai 

procedura bugetară anuală, ci și viitoarea 

revizuire la jumătatea perioadei a CFM; 

îndeamnă Comisia să prezinte un plan 

politic și financiar pe termen mediu și lung 

privind soluționarea crizei migrației și 

impactul acesteia asupra bugetului pe 

2017; constată că măsurile finanțate din 

fondurile UE ar trebui considerate drept 

investiții menite să facă față provocărilor 

legate de refugiați și de migrație; 

subliniază că este necesar să se elimine 

cauzele care stau la baza fenomenului 

migrației, prin îmbunătățirea condițiilor de 

viață, în special prin ameliorarea educației 

17. ia act de faptul că, în pofida mobilizării 

unor mijloace bugetare semnificative, pe 

parcursul exercițiilor 2015 și 2016, pentru 

a răspunde crizei migrației și a refugiaților, 

nu s-a găsit încă o soluție, nici la nivel 

intern, în cadrul Uniunii, nici la nivel 

extern, în țările de origine ale refugiaților; 

subliniază, cu toate acestea, că mijloacele 

bugetare sunt insuficiente și că ar trebui să 

se ia măsuri pentru a redistribui mijloace 

financiare suplimentare de la alte linii 

bugetare pentru a soluționa această criză, 

întrucât creșterea numărului de refugiați și 

de migranți nu poate fi considerată un 

fenomen temporar; subliniază că atenția ar 

trebui îndreptată către identificarea unor 

soluții pe termen mai lung, utilizând în 

acest scop nu numai procedura bugetară 

anuală, ci și viitoarea revizuire la jumătatea 

perioadei a CFM; îndeamnă Comisia să 

prezinte un plan politic și financiar pe 

termen mediu și lung privind soluționarea 

crizei migrației și impactul acesteia asupra 

bugetului pe 2017; constată că măsurile 

finanțate din fondurile UE ar trebui 

considerate drept investiții menite să facă 

față provocărilor legate de refugiați și de 

migrație; subliniază că este necesar să se 

elimine cauzele care stau la baza 

fenomenului migrației, prin îmbunătățirea 

condițiilor de viață, în special prin 
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și a serviciilor medicale, precum și prin 

intensificarea sprijinului pentru investițiile 

în infrastructură în țările de origine ale 

migranților sau în țările în aceștia solicită 

adăpost pentru prima dată; subliniază că 

finanțarea destinată crizei migrației și a 

refugiaților nu ar trebui să submineze sau 

să împiedice implementarea altor politici 

importante ale UE; 

ameliorarea educației și a serviciilor 

medicale, precum și prin intensificarea 

sprijinului pentru investițiile în 

infrastructură în țările de origine ale 

migranților sau în țările în aceștia solicită 

adăpost pentru prima dată; subliniază că 

finanțarea destinată crizei migrației și a 

refugiaților nu ar trebui să submineze sau 

să împiedice implementarea altor politici 

importante ale UE; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/18 

Amendamentul  18 

Marco Zanni, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0036/2016 

Jens Geier 

Orientări pentru bugetul 2017 - Secțiunea III 

2016/2004(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. salută principiul și obiectivele 

Instrumentului pentru refugiații din Turcia, 

al cărui buget este de 3 miliarde EUR, și 

îndeamnă fiecare stat membru să își 

îndeplinească promisiunile politice și să 

ofere sprijinul financiar adecvat în 

pachetul destinat acestui instrument; este 

ferm hotărât să aplice toate mijloacele de 

presiune politice și instituționale pentru a 

asigura că statele membre își respectă 

angajamentul privind contribuția lor la 

Fondul fiduciar regional pentru Siria, la 

Fondul fiduciar de urgență pentru Africa și 

la Instrumentul pentru refugiații din Turcia; 

așteaptă explicațiile Comisiei asupra 

modului în care contribuția Uniunii ar 

trebui să fie pusă la dispoziție în cadrul 

plafoanelor aferente prevăzute de bugetul 

Uniunii pentru 2016 și 2017; adresează 

critici Consiliului și Comisiei pentru 

excluderea Parlamentului de la discuțiile 

privind instituirea instrumentului și 

mobilizarea contribuției Uniunii, fapt 

confirmat de notificarea Comisiei cu 

privire la intenția sa de a finanța contribuția 

Uniunii prin redistribuirea unor credite de 

la bugetul pentru 2016, recent adoptat de 

Uniune, precum și prin stabilirea anticipată 

a marjelor aferente bugetului pentru 2017; 

subliniază, în plus, nevoia de creștere a 

impactului cheltuielilor externe ale UE; 

21. își exprimă preocuparea cu privire la 

instituirea Instrumentului pentru refugiații 

din Turcia, al cărui buget este de 3 miliarde 

EUR, precum și cu privire la utilizarea 

acestuia de către autoritățile turce; 

solicită să se asigure o monitorizare 

riguroasă și consecventă a acestor 

fonduri; este ferm hotărât să aplice toate 

mijloacele de presiune politice și 

instituționale pentru a asigura că statele 

membre își respectă angajamentul privind 

contribuția lor la Fondul fiduciar regional 

pentru Siria, la Fondul fiduciar de urgență 

pentru Africa și la Instrumentul pentru 

refugiații din Turcia; așteaptă explicațiile 

Comisiei asupra modului în care 

contribuția Uniunii ar trebui să fie pusă la 

dispoziție în cadrul plafoanelor aferente 

prevăzute de bugetul Uniunii pentru 2016 

și 2017; adresează critici Consiliului și 

Comisiei pentru excluderea Parlamentului 

de la discuțiile privind instituirea 

instrumentului și mobilizarea contribuției 

Uniunii, fapt confirmat de notificarea 

Comisiei cu privire la intenția sa de a 

finanța contribuția Uniunii prin 

redistribuirea unor credite de la bugetul 

pentru 2016, recent adoptat de Uniune, 

precum și prin stabilirea anticipată a 

marjelor aferente bugetului pentru 2017; 

subliniază, în plus, nevoia de creștere a 
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invită Comisia să elaboreze propuneri 

referitoare la modul în care pot fi 

intensificate sinergiile dintre instrumentele 

de finanțare externă ale UE, cu creșterea 

gradului de coerență a abordării strategice 

a acestora; consideră că aceste fonduri 

fiduciare, precum și Instrumentul pentru 

refugiați, nu se situează nici în cadrul, nici 

în afara bugetului UE, lipsindu-le așadar 

procesul democratic și responsabilitatea 

necesare potrivit metodei comunitare, și 

intenționează, prin urmare, să monitorizeze 

îndeaproape fondurile și instrumentul, 

precum și implementarea lor; subliniază că 

aceste acțiuni constituie, în mod clar, o 

încălcare a drepturilor de care beneficiază 

Parlamentul în calitate de componentă a 

autorității bugetare; 

impactului cheltuielilor externe ale UE; 

invită Comisia să elaboreze propuneri 

referitoare la modul în care pot fi 

intensificate sinergiile dintre instrumentele 

de finanțare externă ale UE, cu creșterea 

gradului de coerență a abordării strategice 

a acestora; consideră că aceste fonduri 

fiduciare, precum și Instrumentul pentru 

refugiați, nu se situează nici în cadrul, nici 

în afara bugetului UE, lipsindu-le așadar 

procesul democratic și responsabilitatea 

necesare potrivit metodei comunitare, și 

intenționează, prin urmare, să monitorizeze 

îndeaproape fondurile și instrumentul, 

precum și implementarea lor; subliniază că 

aceste acțiuni constituie, în mod clar, o 

încălcare a drepturilor de care beneficiază 

Parlamentul în calitate de componentă a 

autorității bugetare; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/19 

Amendamentul  19 

Marco Zanni, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0036/2016 

Jens Geier 

Orientări pentru bugetul 2017 - Secțiunea III 

2016/2004(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. subliniază că procesul de execuție a 

fondurilor structurale și de investiții 

europene este estimat să atingă „viteza de 

croazieră” în 2017 și atrage atenția cu 

privire la riscul înscrierii în buget a unui 

nivel insuficient de credite de plată, care 

nu ar corespunde acestei capacități de 

absorbție crescute; încurajează Comisia 

să stabilească plățile la nivelurile 

necesare în proiectul său de buget; își 

exprimă preocuparea cu privire la 

adoptarea tardivă a programelor 

operaționale și la riscul acumulării de noi 

facturi neplătite în a doua jumătate a 

CFM; încurajează Comisia să colaboreze 

în mod activ cu statele membre și le 

îndeamnă pe acestea să depună toate 

eforturile pentru a asigura desemnarea 

rapidă a autorităților responsabile de 

programe, deoarece absența acestora a 

fost cauza principală a întârzierilor 

înregistrate în prezent; salută 

disponibilitatea Comisiei de a colabora 

strâns cu statele membre la cerere, în 

special în ceea ce privește ajustarea, dacă 

este necesar, a programelor operaționale, 

pentru a permite o mai bună sinergie între 

fondurile structurale și de investiții 

europene și provocările interne legate de 

criza refugiaților; 

25. solicită să nu se aprobe majorarea 

creditelor de angajament înscrise în 

bugetul Uniunii Europene până la 

stabilizarea completă a situației 

acumulării de solicitări de plată restante; 
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Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/20 

Amendamentul  20 

Marco Zanni, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0036/2016 

Jens Geier 

Orientări pentru bugetul 2017 - Secțiunea III 

2016/2004(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. își reiterează sprijinul pentru reforma 

aprofundată necesară a sistemului de 

resurse proprii ale Uniunii și consideră că 

activitatea Grupului la nivel înalt privind 

resursele proprii, creat în contextul 

acordului privind CFM 2014-2020, 

prezintă o importanță politică de prim 

rang; se așteaptă ca Comisia și Consiliul să 

își asume responsabilitatea pentru 

rezultatul final al procesului de reformă, 

care ar trebui să se contureze până la 

sfârșitul anului 2016, inclusiv pentru orice 

eventuală propunere privind asigurarea 

resurselor proprii; reamintește că ideea 

principală care stă la baza reformei 

sistemului de resurse proprii este aceea de 

a face componenta de venituri a bugetului 

Uniunii mai autonomă, dar și mai stabilă, 

mai simplă, mai echitabilă, mai sustenabilă 

și mai predictibilă, ușurând totodată sarcina 

cheltuielilor excesive din partea bugetelor 

naționale și îmbunătățind transparența și 

vizibilitatea pentru cetățeni, fără a le 

majora însă sarcina fiscală globală; 

consideră că, pentru ca UE să dispună de 

un buget independent, trebuie instituite 

resurse proprii veritabile; 

31. își reiterează sprijinul pentru reforma 

aprofundată necesară a sistemului de 

resurse proprii ale Uniunii; se așteaptă ca 

Comisia și Consiliul să își asume 

responsabilitatea pentru rezultatul final al 

procesului de reformă, care ar trebui să se 

contureze până la sfârșitul anului 2016, 

inclusiv pentru orice eventuală propunere 

privind asigurarea resurselor proprii; 

reamintește că ideea principală care stă la 

baza reformei sistemului de resurse proprii 

este aceea de a face componenta de 

venituri a bugetului Uniunii mai autonomă, 

dar și mai stabilă, mai simplă, mai 

echitabilă, mai sustenabilă și mai 

predictibilă, ușurând totodată sarcina 

cheltuielilor excesive din partea bugetelor 

naționale și îmbunătățind transparența și 

vizibilitatea pentru cetățeni, fără a le 

majora însă sarcina fiscală globală; 

consideră că, pentru ca UE să dispună de 

un buget independent, trebuie instituite 

resurse proprii veritabile; 

Or. en 

 


