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3.7.2017 A8-0249/9 

Amendamentul  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Michał Marusik, Bernard Monot, 

André Elissen 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureșan 

Bugetul 2018 – Mandat pentru trilog 

2017/2043(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9.  salută alocarea în proiectul de 

buget 2018 a unei sume suplimentare 

pentru Inițiativa privind ocuparea forței de 

muncă în rândul tinerilor (YEI), 

răspunzând astfel solicitărilor anterioare 

ale Parlamentului privind continuarea 

acestui program; ia act, în paralel, de 

propunerea de proiect de buget rectificativ 

nr. 3/2017, care include alocarea a 

500 de milioane EUR în credite de 

angajament pentru YEI, așa cum au 

convenit Parlamentul și Consiliul în 

cadrul procedurii de conciliere bugetară 

pentru 2017; este convins că sumele 

propuse sunt în mod clar insuficiente 

singure pentru ca YEI să-și atingă 

obiectivele și consideră că, pentru a 

combate în mod eficient șomajul în 

rândul tinerilor, YEI trebuie să contribuie 

în continuare la obiectivul prioritar al 

Uniunii privind creșterea economică și 

locurile de muncă; insistă asupra 

necesității de a reacționa eficient la 

șomajul în rândul tinerilor la nivelul 

întregii Uniuni și subliniază că YEI poate 

fi îmbunătățit în continuare și eficientizat, 

în special asigurând că YEI reprezintă o 

valoare adăugată europeană reală pentru 

politicile de ocupare a forței de muncă în 

rândul tinerilor din statele membre și nu 

înlocuiește finanțarea politicilor naționale 

9. subliniază faptul că Inițiativa 

privind ocuparea forței de muncă în rândul 

tinerilor (YEI) nu a reușit să combată 

șomajul în rândul tinerilor; consideră că 

inițiativele în domeniul ocupării forței de 

muncă și al politicii sociale ar trebui să 

vină, în primul rând, de la statele membre, 

cărora ar trebui, prin urmare, să li se 

ofere posibilitatea de a utiliza pe deplin 

instrumentele fiscale și monetare prin 

înlăturarea tuturor constrângerilor 

impuse de UE; 
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anterioare; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/10 

Amendamentul  10 

Marco Zanni, Sophie Montel, Bernard Monot, André Elissen 

în numele Grupului ENF 

 

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. regretă 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 ar trebui să se aibă în vedere 

modificări ale tratamentului aplicat 

cheltuielilor administrative, începând cu 

reducerea celor mai mari salarii și pensii 

ale personalului UE;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/11 

Amendamentul  11 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Michał Marusik, Bernard Monot, 

André Elissen 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureșan 

Bugetul 2018 – Mandat pentru trilog 

2017/2043(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 51 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

51. ia act de majorarea globală cu +3,1 

% a proiectului de buget pe 2018 destinat 

agențiilor descentralizate (fără să se țină 

seama de veniturile alocate), precum și de 

cele +146 de posturi, dar subliniază 

existența unor diferențe pronunțate între 

agențiile a căror activitate a atins „viteza 

de croazieră” (-11,2 %) și cele care se 

ocupă de sarcini noi (+10,5%); presupune 

să aceste cifre reflectă în mod fidel faptul 

că, începând din 2013, majoritatea 

agențiilor au atins sau chiar au depășit 

ținta de 5 % stabilită pentru reducerile de 

personal (unele agenții urmează să o 

atingă în 2018), iar creșterea personalului 

în aceeași perioadă a fost limitată la 

agențiile care se ocupă de migrație și 

securitate (+183 de posturi), la agențiile 

de supraveghere financiară (+28 de 

posturi) și la unele agenții cărora li s-au 

încredințat sarcini noi (ERA, AESA, 

GSA) (+18 posturi); își reiterează apelul 

lansat în raportul de descărcare de 

gestiune pentru 2015 de a menține nivelul 

actual al resurselor, iar acolo unde este 

necesar – de a asigura resurse noi, pentru 

a garanta buna funcționare a agențiilor, 

inclusiv a Secretariatului permanent al 

rețelei agențiilor (denumit în prezent 

Oficiul comun de sprijin);  

51. regretă majorarea globală cu +3,1 

% a proiectului de buget pe 2018 destinat 

agențiilor descentralizate (fără a lua în 

considerare veniturile alocate), și cele 

+146 de posturi; 
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Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/12 

Amendamentul  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Michał Marusik, Bernard Monot, 

André Elissen 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureșan 

Bugetul 2018 – Mandat pentru trilog 

2017/2043(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 55 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  55a. condamnă lipsa de transparență și 

de eficiență a politicii imobiliare a UE; se 

opune oricărei inițiative de a folosi sute de 

milioane de euro din banii 

contribuabililor pentru clădirea Paul-

Henri Spaak (PHS), pentru care cetățenii 

europeni au plătit deja 1 miliard EUR în 

1993 și care, potrivit Biroului 

Parlamentului European, a ajuns la 

„sfârșitul ciclului său de viață” (după 

numai 24 de ani); refuză orice altă risipă 

a fondurilor publice și solicită ca 

cheltuielile UE să fie complet 

transparente pentru cetățenii europeni; 

Or. en 

 

 


