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28.11.2016 A8-0346/1 

Amendamentul  1 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Martina Michels, 

Marisa Matias 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0346/2016 

Jens Geier 

Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2017 

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD)) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 6 a (nouă) 

 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 – având în vedere Comunicarea Comisiei 

către Consiliu și Parlamentul European 

din 30 iunie 2016 privind ajustarea 

tehnică a cadrului financiar pentru 2017 

în funcție de evoluția VNB și ajustarea 

pachetelor privind politica de coeziune 

(COM(2016)0311), 

Or. en 
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28.11.2016 A8-0346/2 

Amendamentul  2 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Martina Michels, 

Marisa Matias 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0346/2016 

Jens Geier 

Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2107 

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât, după ce a examinat toate 

posibilitățile pentru finanțarea nevoilor 

suplimentare și neprevăzute de credite de 

angajament, Comisia propune în proiectul 

său de buget mobilizarea, din marja pentru 

situații neprevăzute, a sumei de 

1 164,4 milioane EUR pentru completarea 

creditelor de angajament aferente 

cheltuielilor de la rubrica 3, în cadrul 

bugetului general al Uniunii Europene 

pentru exercițiul financiar 2017, peste 

plafonul de angajamente de 

2 578 de milioane EUR în prețuri curente; 

A. întrucât, după ce a examinat 

aproape toate posibilitățile pentru 

finanțarea nevoilor suplimentare și 

neprevăzute de credite de angajament, 

Comisia propune în proiectul său de buget 

mobilizarea, din marja pentru situații 

neprevăzute, a cărei valoare absolută este 

estimată la 4 496,8 milioane EUR pentru 

2017, a sumei de 1 164,4 milioane EUR 

pentru completarea creditelor de 

angajament aferente cheltuielilor de la 

rubrica 3, în cadrul bugetului general al 

Uniunii Europene pentru exercițiul 

financiar 2017, peste plafonul de 

angajamente de 2 578 de milioane EUR în 

prețuri curente; 

Or. en 
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28.11.2016 A8-0346/3 

Amendamentul  3 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Martina Michels, 

Marisa Matias 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0346/2016 

Jens Geier 

Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2107 

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Aa (nou) 

 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Aa. întrucât mobilizarea marjei pentru 

situații neprevăzute reprezintă un 

instrument de ultimă instanță care trebuie 

mobilizat cât mai curând posibil pentru a 

răspunde necesității estimate de noi 

credite, în special la rubricile 1a și 1b; își 

exprimă preocuparea serioasă mai ales 

față de întârzierile de implementare a 

programelor UE din cadrul gestiunii 

partajate, care favorizează acumularea 

importantă a unor cereri de plată către 

sfârșitul actualului CFM; întrucât 

Comisia a concluzionat că, date fiind 

previziunile actuale, se poate răspunde 

nevoilor de plată actualizate de până în 

2020 prin resursele disponibile în cadrul 

plafoanelor actuale numai dacă marja 

globală pentru plăți este pe deplin 

utilizată (și, ca măsură de precauție, dacă 

i se elimină plafoanele anuale) și dacă 

plățile pentru instrumentele speciale sunt 

înscrise în afara plafoanelor; întrucât, 

prin urmare, ar trebui să se ia o hotărâre 

definitivă și neechivocă cu privire la 

această ultimă chestiune în cadrul 

revizuirii CFM; 

Or. en 
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