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10.3.2017 A8-0060/19 

Amendamentul  19 

Raymond Finch 

în numele Grupului EFDD 

 

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. consideră că bugetul UE este prea mare 

și că nu a venit în întâmpinarea nevoilor 

statelor membre sau ale cetățenilor lor; ia 

act de raportul Curții de Conturi din 2015 

în care se arată că bugetul UE este afectat 

de o rată estimată de eroare de 3,8% în 

ceea ce privește plățile; consideră că 

statele membre ar trebui să își recapete 

competențele, iar bugetul UE ar trebui 

drastic redus, dată fiind nemulțumirea din 

ce în ce mai mare din rândul cetățenilor 

UE; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/20 

Amendamentul  20 

Raymond Finch 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureșan 

Orientări pentru bugetul 2018 - Secțiunea III 

2016/2323(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. ia la cunoștință și apreciază 

propunerea privind introducerea unei 

„legitimații de călătorie Interrail pentru 

Europa oferite cu ocazia împlinirii vârstei 

de 18 ani”; subliniază că acest proiect are 

potențialul de a dezvolta conștiința și 

identitatea europeană; subliniază, cu 

toate acestea, că un astfel de proiect nu ar 

trebui să fie finanțat în detrimentul altor 

programe de succes ale UE, în special în 

domeniul tineretului și al culturii, și că 

acesta ar trebui să favorizeze cât mai mult 

incluziunea socială și să cuprindă 

dispoziții privind includerea persoanelor 

rezidente în insulele periferice ale 

Europei; solicită Comisiei să evalueze 

costul potențial și sursele de finanțare 

pentru această inițiativă și să vină cu 

propuneri adecvate; 

eliminat 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/21 

Amendamentul  21 

Raymond Finch 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureșan 

Orientări pentru bugetul 2018 - Secțiunea III 

2016/2323(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. reamintește importanța agențiilor 

europene în asigurarea punerii în 

aplicare a priorităților legislative 

europene și, astfel, în îndeplinirea 

obiectivelor politicilor UE, precum cele în 

materie de competitivitate, creștere și 

ocupare a forței de muncă, precum și în 

gestionarea actualei crize a migrației și a 

refugiaților; cere insistent, prin urmare, să 

se asigure resurse financiare și umane 

adecvate pentru a acoperi atât cheltuielile 

administrative, cât și pe cele operaționale, 

permițând agențiilor să își îndeplinească 

sarcinile care le revin și să producă cele 

mai bune rezultate posibile; subliniază, în 

ceea ce privește suplimentarea 

personalului și a creditelor pentru agenții 

comparativ cu bugetul pe 2014, faptul că 

acestea sunt considerate o componentă a 

noilor evoluții politice și a noii legislații și, 

ca atare, nu sunt luate în considerare în 

calculul obiectivului de reducere a 

personalului cu 5 %; reamintește, prin 

urmare, că bugetul pe 2018 ar trebui să nu 

prevadă alte reduceri de personal la 

agențiile europene pe lângă cei 5 % deja 

stabiliți pentru fiecare instituție și organism 

al Uniunii Europene, în cadrul Acordului 

interinstituțional; 

16. ia act de numărul ridicat de agenții 

europene; cere insistent, prin urmare, ca 

resursele financiare și umane să fie reduse; 

în ceea ce privește personalul și a creditele 

pentru agenții începând de la bugetul pe 

2014, subliniază că acestea ar trebui să 

reprezinte o componentă a obiectivului de 

reducere a personalului cu 5 % și că, în 

viitorii ani, ar trebui realizată o reducere 

și mai mare; reamintește, prin urmare, că 

bugetul pe 2018 ar trebui să prevadă 

reduceri suplimentare de personal la 

agențiile europene, pe lângă cei 5 % deja 

stabiliți pentru fiecare instituție și organism 

al Uniunii Europene, în cadrul Acordului 

interinstituțional; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/22 

Amendamentul  22 

Raymond Finch 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureșan 

Orientări pentru bugetul 2018 - Secțiunea III 

2016/2323(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. sprijină ferm inițiativele de cercetare 

în domeniul apărării, scopul acestora 

fiind de a încuraja o mai bună cooperare 

între statele membre și de a obține efecte 

de sinergie în domeniul apărării; 

subliniază, cu toate acestea, faptul că o 

astfel de activitate trebuie să fie dotată cu 

noi resurse, întrucât reprezintă o nouă 

inițiativă politică, cu un impact 

semnificativ asupra bugetului UE; cere, 

de asemenea, să se cerceteze toate 

posibilitățile de finanțare a unui program 

de cercetare în domeniul apărării cu un 

buget dedicat în următorul cadru financiar 

multianual; reamintește că chiar dacă 

dispozițiile consfințite în tratate trebuie 

respectate, intensificarea cooperării în 

domeniul apărării este o opțiune necesară 

pentru a putea răspunde provocărilor 

legate de securitate cu care se confruntă 

UE, generate de instabilitatea prelungită 

din vecinătatea UE și de incertitudinile 

legate de nivelul de angajament al 

anumitor parteneri ai UE față de 

obiectivele NATO; subliniază, de 

asemenea, necesitatea îmbunătățirii 

competitivității și inovării în industria 

europeană a apărării, astfel încât aceasta 

să poată contribui la stimularea creșterii 

economice și a creării de locuri de 

muncă; solicită statelor membre să 

17. respinge orice inițiative ale UE de 

cercetare în domeniul apărării; subliniază 

că nicio astfel de activitate nu ar trebui să 

dispună de noi resurse de la bugetul UE; 

se opune, de asemenea, analizei tuturor 

posibilităților de finanțare a unui program 

de cercetare în domeniul apărării cu un 

buget dedicat în următorul cadru financiar 

multianual; se opune creării Fondului 

european pentru apărare, cu secțiuni pentru 

cercetare și capacități; 
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asigure o finanțare adecvată, pentru 

abordarea provocărilor externe într-o 

manieră mai unitară; ia act de crearea 
Fondului european pentru apărare, cu 

secțiuni pentru cercetare și capacități; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/23 

Amendamentul  23 

Raymond Finch 

în numele Grupului EFDD 

 

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; 

eliminat 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/24 

Amendamentul  24 

Raymond Finch 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureșan 

Orientări pentru bugetul 2018 - Secțiunea III 

2016/2323(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. își reiterează apelurile anterioare cu 

privire la asigurarea unui nivel adecvat de 

credite de plată în cadrul bugetului UE, 

pentru a putea fi îndeplinite principalele 

obiective ale acestui buget, care este un 

buget de investiții; își exprimă 

convingerea că acest rol nu poate fi 

îndeplinit în cazul în care UE nu își 

respectă angajamentele, și își pune, astfel, 

în pericol credibilitatea; 

eliminat 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/25 

Amendamentul  25 

Raymond Finch 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureșan 

Orientări pentru bugetul 2018 - Secțiunea III 

2016/2323(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. își reiterează poziția pe care o susține 

de multă vreme că creditele de plată 

aferente instrumentelor speciale 

(instrumentele de flexibilitate, Fondul de 

solidaritate al UE, Fondul european de 

ajustare la globalizare și rezerva pentru 

ajutoare de urgență) trebuie luate în calcul 

peste plafonul creditelor de plată înscrise în 

CFM, la fel ca în cazul creditelor de 

angajament; subliniază, în contextul 

revizuirii actuale a CFM la jumătatea 

perioadei, potențialele progrese realizate 

în ceea ce privește problema înscrierii în 

buget a plăților din instrumentele speciale 

ale CFM, odată cu adoptarea deciziei din 

2014 privind marja pentru situații 

neprevăzute, chiar dacă această problemă 

nu a fost rezolvată definitiv; 

25. reamintește că creditele de plată 

aferente instrumentelor speciale 

(instrumentul de flexibilitate, Fondul de 

solidaritate al UE, Fondul european de 

ajustare la globalizare și rezerva pentru 

ajutoare de urgență) trebuie luate în calcul 

în plafonul creditelor de plată înscrise în 

CFM; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/26 

Amendamentul  26 

Raymond Finch 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureșan 

Orientări pentru bugetul 2018 - Secțiunea III 

2016/2323(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. subliniază faptul că potrivit 

Regulamentului CFM Comisia va prezenta, 

până la sfârșitul anului 2017, propunerile 

sale referitoare la CFM post-2020, care va 

trebui să țină cont de decizia Regatului 

Unit de a părăsi Uniunea, care va avea un 

impact asupra CFM post-2020; subliniază 

faptul că această decizie face imposibilă 

continuarea activității în mod normal; 

acordă o importanță deosebită procesului 

pregătitor de stabilire a unui nou cadru 

financiar și a unui buget UE reformat și 

mai eficient și se așteaptă ca acesta să se 

ridice la înălțimea provocărilor cu care se 

confruntă Uniunea și a angajamentelor 

pe care și le-a asumat deja; se pronunță 

pentru o finalizare rapidă și pozitivă a 

actualului proces de revizuire la 

jumătatea perioadei a CFM, care poate 

asigura atât ajustarea necesară a 

actualului cadru financiar, cât și gradul 

de flexibilitate suplimentară a bugetului 

UE, indispensabil pentru atingerea 

obiectivelor Uniunii; 

26. subliniază faptul că potrivit 

Regulamentului CFM Comisia va prezenta, 

până la sfârșitul anului 2017, propunerile 

sale referitoare la CFM post-2020, care va 

trebui să țină cont de decizia Regatului 

Unit de a părăsi Uniunea, care va avea un 

impact asupra CFM post-2020; subliniază 

că această propunere privind viitorul 

CFM nu ar trebui să includă contribuția 

Regatului Unit și nici nu ar trebui să 

genereze obligații legale pentru Regatul 

Unit cu privire la datoriile sale; subliniază 

faptul că această decizie face imposibilă 

continuarea activității în mod normal; 

acordă o importanță deosebită procesului 

pregătitor de stabilire a unui nou cadru 

financiar și a unui buget redus al UE; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/27 

Amendamentul  27 

Raymond Finch 

în numele Grupului EFDD 

 

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 concluzia HLGOR, că 

bugetul UE trebuie să se axeze pe domenii 

27. 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 reducerea 

drastică a bugetului UE; respinge 

concluzia Grupului la nivel înalt privind 

resursele proprii (HLGOR); 



 

AM\1119809RO.docx  PE598.533v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

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 A8-0060/28 

Amendamentul  28 

Raymond Finch 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureșan 

Orientări pentru bugetul 2018 - Secțiunea III 

2016/2323(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. invită Consiliul să își respecte 

angajamentele asumate în cadrul 

declarațiilor sale politice și să dea dovadă 

de cooperare, pentru a asigura că UE 

dispune de un buget adecvat; 

31. invită Consiliul să reducă bugetul; 

Or. en 

 

 


