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10.3.2017 A8-0060/11 

Amendamentul  11 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureșan 

Orientări pentru bugetul 2018 - Secțiunea III 

2016/2323(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. salută rolul important jucat de bugetul 

UE în ceea ce privește furnizarea de 

răspunsuri concrete la provocările cu care 

se confruntă UE; subliniază faptul că 

crearea de locuri de muncă decente, de 

calitate și stabile, îndeosebi pentru tineri, 

creșterea economică și convergența 

socioeconomică, migrația, securitatea și 

combaterea populismului, precum și 

schimbările climatice reprezintă 

principalele preocupări la nivelul UE și 

că bugetul UE rămâne o parte a soluției 

la aceste probleme; subliniază faptul că 

solidaritatea trebuie să rămână un 

principiu fundamental al bugetului UE; 

subliniază faptul că doar un buget al UE 

solid și cu ținte clare, cu o veritabilă 

valoare adăugată europeană, va aduce 

beneficii în egală măsură tuturor statelor 

membre și cetățenilor UE; se așteaptă ca 

Comisia să propună un proiect de buget 

pe 2018 care să îi permită UE să continue 

să genereze prosperitate prin creștere 

economică și locuri de muncă și să 

asigure siguranța cetățenilor săi; 

1. își reiterează preocupările cu privire la 

finanțarea bugetului UE și rolul ei în 

furnizarea de răspunsuri concrete la 

nevoile cetățenilor și la dificultățile din ce 

în ce mai mari cu care se confruntă, 

precum șomajul, recesiunea economică, 

sărăcia, criza migrației și amenințările în 

materie de securitate; subliniază nevoia 

de a evalua temeinic ce fonduri ar putea fi 

gestionate mai bine la nivel național, 

pentru a garanta respectarea deplină a 

principiului subsidiarității; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/12 

Amendamentul  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureșan 

Orientări pentru bugetul 2018 - Secțiunea III 

2016/2323(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. consideră că deși trebuie disciplina 

bugetară trebuie menținută bugetul UE 

trebuie să dispună de instrumentele 

necesare pentru a putea reacționa la mai 

multe situații de criză în același timp, ceea 

ce presupune un anumit nivel de 

flexibilitate; este de părere că, deși 

creșterea economică și ocuparea forței de 

muncă rămân în continuare prioritățile de 

bază ale bugetului UE, obținerea de 

progrese durabile în aceste domenii 

trebuie realizată în paralel cu găsirea 

unor răspunsuri la preocupările 

cetățenilor UE în materie de siguranță și 

securitate; își reiterează solicitările 

privind concentrarea tematică la 

stabilirea priorităților bugetului UE 

pentru 2018; 

2. crede că uniunea monetară europeană 

(UEM) înființată în temeiul Tratatului de 

la Maastricht este vinovată de blocarea 

dezvoltării și creșterii economice a statelor 

membre, care în prezent au de furcă cu 

recesiunea economică, sărăcia și cu rate 

ridicate ale șomajului structural; 

subliniază că redresarea competitivității 

economiei europene este posibilă doar 

prin acordarea unei clauze opt-out tuturor 

țărilor care nu doresc să facă parte din 

UEM; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/13 

Amendamentul  13 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureșan 

Orientări pentru bugetul 2018 - Secțiunea III 

2016/2323(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. subliniază faptul că Fondul european 

pentru investiții strategice (FEIS) 

reprezintă un instrument cu un rol și un 

potențial important în reducerea 

decalajului în materie de investiții care 

încă se manifestă în Europa și recunoaște 

rezultatele pozitive obținute până în 

prezent; salută, de asemenea, propunerea 

Comisiei privind prelungirea FEIS până 

în 2020 care ar trebui să vizeze 

îmbunătățirea în continuare a 

funcționării acestui fond, inclusiv în ceea 

ce privește aplicarea principiului 

adiționalității și asigurarea echilibrului 

geografic, domenii în care este nevoie de 

mai multe eforturi; subliniază faptul că 

selecția proiectelor finanțate prin FEIS ar 

trebui să se facă în funcție de calitate și de 

cerere; salută intenția Comisiei de a da un 

rol mai însemnat Platformei europene de 

consiliere în materie de investiții, în 

sensul unei mai bune canalizări a 

asistenței tehnice locale UE și al unui mai 

bun echilibru geografic; solicită Comisiei 

să analizeze periodic valoarea adăugată a 

FEIS printr-o evaluare a impactului 

fondului; 

7. subliniază faptul că FEIS nu 

stimulează în niciun fel economia 

europeană; regretă faptul că majoritatea 

proiectelor propuse constituie investiții în 

infrastructură care au fost deja 

planificate și care sunt lipsite de o valoare 

adăugată reală; respinge propunerea 

Comisiei de a prelungi FEIS până în 2020 

și consideră că cea mai bună opțiune ar 

trebui să fie îmbunătățirea productivității 

investițiilor publice la nivel național, cu 

exceptarea imediată a investițiilor publice 

productive de la normele bugetare; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/14 

Amendamentul  14 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureșan 

Orientări pentru bugetul 2018 - Secțiunea III 

2016/2323(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. subliniază faptul că șomajul în rândul 

tinerilor reprezintă una dintre 

principalele probleme cu care se 

confruntă Europa, având un impact 

social deosebit de puternic, mai ales în 

regiunile cele mai sărace ale Uniunii, și 

că acest fenomen constituie un factor de 

risc pentru o întreagă generație de tineri 

europeni, subminând creșterea economică 

pe termen lung; subliniază că acordul 

convenit în cadrul procedurii de 

conciliere privind bugetul UE pe 2017 

prevede alocarea unei sume de 500 de 

milioane EUR pentru Inițiativa privind 

ocuparea forței de muncă în rândul 

tinerilor, această decizie urmând să fie 

confirmată printr-un buget rectificativ în 

2017; consideră că Inițiativa privind 

ocuparea forței de muncă în rândul 

tinerilor constituie o contribuție 

fundamentală la obiectivul prioritar al 

Uniunii privind locurile de muncă și 

creșterea și își reafirmă angajamentul 

ferm față de asigurarea unei finanțări 

adecvate pentru combaterea șomajului în 

rândul tinerilor și a continua aplicarea sa 

până la sfârșitul actualului CFM, 

îmbunătățind, în același timp, 

funcționarea și modul de utilizare ale 

acestui instrument; subliniază, în acest 

9. subliniază faptul că Inițiativa privind 

ocuparea forței de muncă în rândul 

tinerilor (YEI) nu a reușit să rezolve 

această problemă urgentă; consideră că 

inițiativele în materie de ocupare a forței 

de muncă și de politică socială ar trebui 

să vină în principal din partea statelor 

membre și că soluția la problemele 

cetățenilor nu poate fi găsită prin 

impunerea unor constrângeri 

suplimentare din partea UE, întrucât 

statele membre sunt cel mai în măsură să 

satisfacă așteptările propriilor cetățeni, 

inclusiv pe cele de natură socială și 

economică; 
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sens, importanța strategiei UE pentru 

tineret; 

Or. en 



 

AM\1119800RO.docx  PE598.533v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

10.3.2017 A8-0060/15 

Amendamentul  15 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureșan 

Orientări pentru bugetul 2018 - Secțiunea III 

2016/2323(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. afirmă cu convingere că, în condițiile 

actuale, bugetul UE s-a dovedit 

insuficient pentru a trata efectele crizei 

migrației și a refugiaților, și problemele 

umanitare aferente, precum și provocările 

din domeniul securității, precum 

proliferarea terorismului internațional; 

afirmă răspicat că pe această bază trebuie 

găsită o soluție durabilă la această 

problemă, având în vedere faptul că, în 

urma mobilizării repetate a 

instrumentelor speciale, cum ar fi 

instrumentul de flexibilitate, s-a putut 

constata că bugetul UE nu a fost inițial 

conceput pentru a răspunde unor crize de 

o asemenea amploare; subliniază că 

trebuie adoptată o strategie clară pentru a 

răspunde crizei migrației și a refugiaților, 

care să includă obiective clare, 

măsurabile și cuprinzătoare; reamintește, 

cu toate acestea, că necesitatea mobilizării 

unor mijloace suplimentare pentru a face 

față acestor provocări nu ar trebui să aibă 

întâietate în fața altor politici importante 

ale Uniunii, de exemplu în domeniul 

locurilor de muncă și al creșterii; 

13. recunoaște că, în pofida mobilizării 

unor resurse bugetare semnificative în 

anii 2015, 2016 și 2017 pentru a face față 

crizei migrației și a refugiaților, încă nu s-

a găsit o soluție; din acest motiv, cere ca 

gestionarea tuturor competențelor și 

fondurilor dedicate acestei probleme 

încredințate UE să fie returnată statelor 

membre, pentru a le permite să își 

controleze frontierele și să pună în 

aplicare o politică de repatriere serioasă; 

reamintește că, pentru a pune în practică 

o politică veritabilă de combatere a 

terorismului, este necesar, de asemenea, 

să se destructureze organizațiile teroriste 

și să fie expulzate toate persoanele 

implicate; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/16 

Amendamentul  16 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureșan 

Orientări pentru bugetul 2018 - Secțiunea III 

2016/2323(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. subliniază că una dintre condițiile 

pentru menținerea stabilității și a 

prosperității în UE este asigurarea unui 

cadru de stabilitate în vecinătatea UE; 

invită, prin urmare, Comisia să se asigure 

că se acordă prioritate investițiilor în 

țările din vecinătatea UE, pentru a sprijini 

eforturile de soluționare a principalelor 

probleme cu care se confruntă această 

zonă, și anume criza migrației și a 

refugiaților și problemele umanitare 

aferente în țările din vecinătatea sudică și 

agresiunea Rusiei în țările din vecinătatea 

estică; reafirmă că susținerea țărilor care 

implementează acorduri de asociere cu 

UE este esențială pentru a facilita 

reformele politice și economice dar atrage 

atenția că această susținere ar trebui 

acordată numai dacă țările respective 

îndeplinesc criteriile de eligibilitate, mai 

ales în ceea ce privește statul de drept și 

funcționarea instituțiilor democratice; 

21. subliniază că trebuie asigurată 

stabilitatea frontierelor, însă consideră că 

ar trebui oprite imediat orice negocieri cu 

Turcia, o țară care nu respectă mai multe 

principii fundamentale ale libertății și 

democrației; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/17 

Amendamentul  17 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureșan 

Orientări pentru bugetul 2018 - Secțiunea III 

2016/2323(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. subliniază că previzibilitatea și 

viabilitatea pe termen lung a bugetului 

UE reprezintă condiții prealabile pentru o 

Uniune Europeană puternică și stabilă; 

evidențiază necesitatea alinierii duratei 

CFM la ciclurile politice ale 

Parlamentului și Comisiei; atrage atenția 

asupra faptului că retragerea Regatului 

Unit din UE va oferi o oportunitate pentru 

a aborda anumite probleme care persistă 

de mult timp și care au împiedicat bugetul 

UE să își atingă potențialul real, în 

special în ceea ce privește partea de 

venituri a bugetului, pentru a elimina 

treptat toate compensațiile și mecanismele 

corective; își reafirmă sprijinul pentru o 

reformă aprofundată a sistemului de 

resurse proprii al UE și salută, în acest 

sens, prezentarea raportului final al 

Grupului la nivel înalt privind resursele 

proprii (HLGOR); invită toate părțile 

interesate să tragă concluziile care se 

impun din acest raport și să analizeze 

fezabilitatea punerii în aplicare a 

recomandărilor HLGOR, care ar 

contribui la un buget al UE mai stabil, 

simplu, autonom, echitabil și previzibil; se 

așteaptă ca orice nouă resursă proprie să 

conducă la reducerea contribuțiilor din 

VNB ale statelor membre; salută 

27. respinge și regretă orice manipulare a 

retragerii Marii Britanii din UE (Brexit), 

ca motivație pentru consolidarea părții de 

venituri a bugetului, pentru că aceasta va 

conduce în cele din urmă la impozitarea 

suplimentară a întreprinderilor și la o 

presiune fiscală mai mare asupra 

cetățenilor; 
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concluzia HLGOR, că bugetul UE trebuie 

să se axeze pe domenii care aduc o 

valoare adăugată europeană cât mai mare 

și că ar trebui să se renunțe la abordarea 

privind profitul echitabil („juste retour”), 

întrucât din raport reiese clar că toate 

statele membre beneficiază de fondurile 

alocate de la bugetul UE, indiferent de 

„soldul net” al acestora; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/18 

Amendamentul  18 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureșan 

Orientări pentru bugetul 2018 - Secțiunea III 

2016/2323(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 30a. solicită reducerea drastică și 

simțitoare a cheltuielilor administrative 

ale UE, date fiind restricțiile economice 

cu care se confruntă mai multe state 

membre; 

Or. en 

 

 


