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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 

izolate și periferice și consideră că 

contribuțiile statelor membre la bugetul 
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UE nu ar trebui luate în considerare la 

calcularea deficitelor structurale ale 

acestora; 

Or. en 

 


