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3.7.2017 A8-0249/1 

Amendamentul  1 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureșan 

Bugetul 2018 – Mandat pentru trilog 

2017/2043(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  1a. consideră că propunerea Comisiei 

ar trebui să îi permită UE să asigure o 

creștere economică durabilă și crearea de 

locuri de muncă, garantând în același 

timp securitatea cetățenilor săi; subliniază 

că trebuie să se pună capăt măsurilor de 

austeritate, pentru a face posibil să se 

răspundă în mod adecvat și eficient la mai 

multe crize în același timp; reamintește 

necesitatea de a respecta principiul 

solidarității și invită Comisia să realizeze 

economii cât mai substanțiale din 

resursele alocate proiectelor care până în 

prezent nu au demonstrat o valoare 

adăugată reală; subliniază importanța 

finanțării unor proiecte care să garanteze 

o valoare adăugată reală pentru 

economie, mediu și societate în beneficiul 

statelor membre, deoarece fondurile nu ar 

trebui utilizate pentru a finanța proiecte 

controversate sau inutile; subliniază 

faptul că nu ar trebui să se utilizeze nici 

bugetul UE, nici orice alt instrument 

financiar pentru a finanța activități în 

care s-a infiltrat criminalitatea organizată 

sau terorismul;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/2 

Amendamentul  2 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureșan 

Bugetul 2018 – Mandat pentru trilog 

2017/2043(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. salută rolul Fondului european 

pentru investiții strategice (FEIS) în ceea 

ce privește reducerea deficitului de 

investiții în întreaga UE și între teritoriile 

UE și în ceea ce privește sprijinirea 

implementării unor investiții strategice 

care oferă un nivel ridicat de valoare 
adăugată pentru economie, mediu și 

societate; susține, prin urmare, 

prelungirea sa până în 2020; subliniază 

absorbția rapidă a fondurilor în cadrul 

componentei pentru IMM-uri a FEIS și 

salută extinderea sa preconizată; regretă 

însă lipsa unei abordări holistice în ceea ce 

privește finanțarea IMM-urilor, care ar 

oferi o imagine de ansamblu clară a 

totalității fondurilor disponibile; subliniază 

poziția sa în negocierile legislative aflate în 

curs de desfășurare că nu ar trebui realizate 

reduceri suplimentare în cazul programelor 

UE existente pentru a finanța această 

prelungire; consideră că FEIS, al cărui 

fond de garantare este finanțat, în cea mai 

mare parte, de la bugetul UE, nu ar trebui 

să sprijine entități stabilite sau înregistrate 

în jurisdicțiile semnalate în politicile 

relevante ale UE privind jurisdicțiile 

necooperante sau care nu respectă efectiv 

standardele fiscale internaționale sau ale 

Uniunii privind transparența și schimbul de 

informații;  

6. subliniază că Fondul european 

pentru investiții strategice (FEIS) s-a 

dovedit a fi ineficace în ceea ce privește 

reducerea deficitului de investiții în 

Europa și subliniază faptul că rezultatele 

obținute până în prezent sunt 

nesemnificative și nu asigură nicidecum 

adiționalitatea sau valoarea adăugată 

pentru economie, mediu și societate în 

comparație cu programele existente ale 

BEI; regretă propunerea Comisiei privind 

prelungirea FEIS până în 2020; regretă 

însă lipsa unei abordări holistice în ceea ce 

privește finanțarea IMM-urilor, care ar 

oferi o imagine de ansamblu clară a 

totalității fondurilor disponibile; subliniază 

poziția sa în negocierile legislative aflate în 

curs de desfășurare potrivit căreia nu ar 

trebui realizate reduceri suplimentare în 

cazul programelor UE existente pentru a 

finanța prelungirea FEIS; consideră că 

FEIS, al cărui fond de garantare este 

finanțat, în cea mai mare parte, de la 

bugetul UE, nu ar trebui să sprijine entități 

stabilite sau înregistrate în jurisdicțiile 

semnalate în politicile relevante ale UE 

privind jurisdicțiile necooperante sau care 

nu respectă efectiv standardele fiscale 

internaționale sau ale Uniunii privind 

transparența și schimbul de informații;  
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3.7.2017 A8-0249/3 

Amendamentul  3 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureșan 

Bugetul 2018 – Mandat pentru trilog 

2017/2043(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. remarcă faptul că Comisia nu a dat 

curs solicitării Parlamentului de a prezenta 

o evaluare și propuneri relevante privind o 

„legitimație de călătorie Interrail pentru 

Europa oferită cu ocazia împlinirii vârstei 

de 18 ani”; subliniază că astfel de 

propuneri au potențialul de a dezvolta 

conștiința și identitatea europeană; 

subliniază totuși că toate proiectele noi 

trebuie finanțate din resurse financiare și 

fără a afecta programele existente și că ar 

trebui să favorizeze cât mai mult 

incluziunea socială; își reiterează apelul 

adresat deja Comisiei de a prezinta 

propuneri relevante în acest sens; 

8. remarcă faptul că Comisia nu a dat 

curs solicitării Parlamentului de a prezenta 

o evaluare și propuneri relevante privind o 

„legitimație de călătorie Interrail pentru 

Europa oferită cu ocazia împlinirii vârstei 

de 18 ani”; consideră că acest program nu 

ar trebui să fie finanțat în detrimentul 

altor programe de succes ale UE și că ar 

trebui să favorizeze cât mai mult 

incluziunea socială; intenționează să 

solicite o finanțare precis orientată pentru 

acest program în cadrul bugetului pe 

2018 și o evaluare a funcționării acestuia 

și a valorii sale adăugate pentru generația 

mai tânără; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/4 

Amendamentul  4 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureșan 

Bugetul 2018 – Mandat pentru trilog 

2017/2043(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  16a. salută proiectul de buget 

rectificativ (PBR) nr. 4 pentru exercițiul 

financiar 2017 prin care se mobilizează 

1 196 797 579 EUR din Fondul de 

solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) 

pentru a acorda asistență Italiei în urma 

unei serii de cutremure care s-au produs 

în perioada august 2016-ianuarie 2017 în 

regiunile Abruzzo, Lazio, Marche și 

Umbria; solicită ca proiectul de buget 

rectificativ să fie aprobat urgent; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/5 

Amendamentul  5 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureșan 

Bugetul 2018 - Mandat pentru trilog 

2017/2043(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. subliniază necesitatea ca 

implementarea programelor din perioada 

2014-2020 să ajungă la viteză maximă și 

crede cu fermitate că în viitor trebuie să se 

evite orice acumulare „anormală” de 

facturi neplătite; invită, în acest sens, 

Comisia și statele membre să soluționeze, 

în mod prioritar, orice chestiune restantă 

legată de desemnarea cu întârziere a 

autorităților naționale de gestionare și 

certificare, precum și să elimine alte 

obstacole din calea transmiterii cererilor de 

plată; își exprimă speranța sinceră că atât 

autoritățile naționale, cât și Comisia și-au 

îmbunătățit estimarea nevoilor de plată în 

bugetul 2018 și că nivelul propus al 

creditelor de plată va fi executat pe deplin; 

recunoaște că negocierile îndelungate 

dintre instituțiile UE privind temeiurile 

juridice reprezintă unele dintre cauzele 

actualei rate scăzute de execuție; 

26. subliniază necesitatea ca 

implementarea programelor din perioada 

2014-2020 să ajungă la viteză maximă și 

crede cu fermitate că în viitor trebuie să se 

evite orice acumulare „anormală” de 

facturi neplătite; invită, în acest sens, 

Comisia și statele membre să soluționeze, 

în mod prioritar, orice chestiune restantă 

legată de desemnarea cu întârziere a 

autorităților naționale de gestionare și 

certificare, precum și să elimine alte 

obstacole din calea transmiterii cererilor de 

plată; își exprimă speranța sinceră că atât 

autoritățile naționale, cât și Comisia și-au 

îmbunătățit estimarea nevoilor de plată în 

bugetul 2018 și că nivelul propus al 

creditelor de plată va fi executat pe deplin; 

recunoaște că negocierile îndelungate 

dintre instituțiile UE privind temeiurile 

juridice reprezintă unele dintre cauzele 

actualei rate scăzute de execuție; 

subliniază că este important să se aibă în 

vedere posibilitatea ca investițiile în 

domeniul reconstrucției durabile și orice 

alte investiții antiseismice, inclusiv cele 

cofinanțate prin fondurile ESI și alocate 

Obiectivului tematic 5 („Promovarea 

adaptării la schimbările climatice, 

prevenirea și gestionarea riscurilor”) să 

fie excluse de la calcularea deficitelor 

naționale în cadrul Pactului de stabilitate 
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3.7.2017 A8-0249/6 

Amendamentul  6 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureșan 

Bugetul 2018 – Mandat pentru trilog 

2017/2043(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  35a. regretă că până în prezent nu 

există un sistem eficace de redistribuire și 

că acest lucru a generat o sarcină inegală 

pentru unele state membre, în special 

pentru Italia și Grecia; reamintește că în 

2016 au ajuns în Europa 361 678 de 

refugiați și migranți, dintre care 181 405 

au sosit în Italia și 173 447, în Grecia, și 

că Italia a primit deja 85% din refugiații 

și migranții care au ajuns în 2017 în 

Europa până în acest moment; regretă 

faptul că Italia a primit până în prezent 

doar 147,6 milioane EUR din FAMI, 

sumă care acoperă doar 3 % din totalul 

cheltuielilor suportate de această țară 

pentru gestionarea crizei migrației; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/7 

Amendamentul  7 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureșan 

Bugetul 2018 - Mandat pentru trilog 

2017/2043(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 48 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

48. constată că, la rubrica 5, cheltuielile 

prevăzute sunt majorate cu 3,1 % față de 

bugetul pentru 2017, până la 9 682,4 

milioane EUR (+287,9 milioane EUR); 

constată că mai mult de jumătate din 

această creștere nominală este justificată de 

creditele suplimentare necesare pentru 

pensii (+108,5 milioane EUR); constată că 

creditele suplimentare sunt determinate în 

principal de creșterea prevăzută a 

numărului de pensionari (+4,2 %); 

constată, de asemenea, că se preconizează 

creșterea numărului de pensionari și în anii 

următori; ia act de tratamentul riguros 

aplicat cheltuielilor administrative și de 

înghețarea nominală a tuturor cheltuielilor 

care nu țin de salarii;  

48. constată că, la rubrica 5, cheltuielile 

prevăzute sunt majorate cu 3,1 % față de 

bugetul pentru 2017, până la 9 682,4 

milioane EUR (+287,9 milioane EUR); 

constată că mai mult de jumătate din 

această creștere nominală este justificată de 

creditele suplimentare necesare pentru 

pensii (+108,5 milioane EUR); constată că 

creditele suplimentare sunt determinate în 

principal de creșterea prevăzută a 

numărului de pensionari (+4,2 %); 

constată, de asemenea, că se preconizează 

creșterea numărului de pensionari și în anii 

următori; consideră că este necesar să se 

revizuiască sistemul de pensii ale 

deputaților din Parlamentul European, 

pentru a alinia drepturile de pensie ale 

acestora cu sistemele de asigurări sociale 

ale cetățenilor obișnuiți din diferitele state 

membre; ia act de tratamentul riguros 

aplicat cheltuielilor administrative și de 

înghețarea nominală a tuturor cheltuielilor 

care nu țin de salarii;  

Or. en 

 

 


