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8.3.2018 A8-0048/7 

Amendamentul  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM:  pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât s-a dovedit în scurt timp 

că CFM 2014-2020 nu este adecvat pentru 

a satisface necesitățile și ambițiile politice 

reale, deoarece, încă de la început, a fost 

necesar să se soluționeze o serie de crize 

și provocări noi în domenii precum 

investițiile, excluziunea socială, migrația și 

refugiații, ocuparea forței de muncă în 

rândul tinerilor, securitatea, agricultura, 

mediul și schimbările climatice, ceea ce 

nu se anticipase la vremea adoptării lui; 

întrucât, în consecință, după numai doi 

ani de punere în aplicare, actualul CFM 

și-a atins deja limitele, deoarece marjele 

disponibile sunt epuizate, instrumentele 

de flexibilitate și instrumentele speciale 

au fost mobilizate într-o mare măsură, iar 

politicile și programele existente au fost 

puse sub presiune sau chiar reduse, fiind 

create și o serie de mecanisme 

extrabugetare pentru a compensa deficitul 

de resurse și de flexibilitate ale bugetului 

UE;  

B.  întrucât CFM 2014-2020 și 

politica bugetară a UE și-au dovedit 

ineficiența pentru a satisface necesitățile 

reale în domenii precum investițiile, 

excluziunea socială, migrația și refugiații, 

ocuparea forței de muncă în rândul 

tinerilor, securitatea, agricultura și mediul; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/8 

Amendamentul  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. subliniază că următorul CFM 

reprezintă o oportunitate pentru Uniune 

să demonstreze că este unită și că este 

capabilă să înfrunte evoluțiile politice, 

cum ar fi Brexitul, ascensiunea mișcărilor 

populiste și naționaliste și preluarea 

puterii de către noi lideri pe scena 

mondială; subliniază că diviziunile și 

egocentrismul nu reprezintă un răspuns 

la chestiunile globale și la preocupările 

cetățenilor; consideră că negocierile 

privind Brexitul demonstrează cu atât mai 

mult că avantajele de care beneficiază un 

membru al Uniunii depășesc cu mult 

costul reprezentat de contribuția la 

bugetul său; solicită, în acest context, 

respectarea deplină a cadrului de 

angajamente asumate anterior, spre 

exemplu în cazul Acordului din Vinerea 

Mare, în ceea ce privește statul de drept și 

democrația; 

7. refuză și regretă orice tentativă de 

a exploata retragerea Regatului Unit din 

UE (Brexit) pentru a consolida 

componenta de venituri a bugetului, care 

ar duce, în cele din urmă, la o impozitare 

suplimentară a întreprinderilor și la o 

creștere a presiunii fiscale asupra 

cetățenilor; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/9 

Amendamentul  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  10a. își reiterează preocuparea în ceea 

ce privește finanțarea în cadrul bugetului 

UE și rolul acesteia în oferirea unor 

răspunsuri concrete la necesitățile 

cetățenilor și la dificultățile tot mai mari 

cu care se confruntă aceștia, cum ar fi 

șomajul, recesiunea economică, sărăcia, 

criza migrației și amenințările la adresa 

siguranței; subliniază că este necesar să 

se evalueze în mod adecvat 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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8.3.2018 A8-0048/10 

Amendamentul  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 116 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  116a. solicită reducerea drastică și 

concretă a cheltuielilor administrative ale 

UE, ținând cont de restricțiile economice 

cu care se confruntă mai multe state 

membre;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/11 

Amendamentul  11 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 117 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

117. salută inițiativele instituțiilor, 

organelor și agențiilor de a spori și mai 

mult eficiența prin intensificarea 

cooperării administrative, precum și prin 

punerea în comun a anumitor funcții, 

generând astfel economii la bugetul 

Uniunii; subliniază că, în cazul anumitor 

agenții, ar putea fi sporită și mai mult 

eficiența, în special prin intensificarea 

cooperării între agențiile cu sarcini 

similare, cum ar fi cele din domeniul 

supravegherii pieței financiare, și a 

agențiilor cu sedii multiple; solicită, într-

un mod mai general, o evaluare 

aprofundată a posibilităților de a grupa 

agențiile în funcție de natura strategică a 

misiunii acestora și de rezultatele lor în 

vederea creării de sinergii între agenții, de 

exemplu în ceea ce privește Autoritatea 

Bancară Europeană și Autoritatea 

Europeană pentru Valori Mobiliare și 

Piețe din Paris; 

117. solicită revizuirea completă a 

rolului agențiilor europene și întreabă 

dacă nu cumva sarcinile și obiectivele 

acestora ar putea fi realizate mai bine de 

către direcțiile generale existente ale 

Comisiei Europene sau de către statele 

membre, pentru a preveni suprapunerea 

rolurilor și a costurilor și pentru a 

îmbunătăți totodată transparența; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/12 

Amendamentul  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 119 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

119. solicită Comisiei să propună un 

mecanism prin care statele membre care 

nu respectă valorile consacrate la 

articolul 2 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană (TUE) să poată suporta 

consecințe financiare; avertizează totuși 

că beneficiarii finali ai bugetului Uniunii 

nu pot fi în niciun caz afectați de 

încălcări ale normelor de care nu sunt 

responsabili; este convins, prin urmare, 

că bugetul Uniunii nu reprezintă 

instrumentul potrivit pentru a aborda 

nerespectarea articolului 2 din TUE și că 

orice eventuale consecințe financiare ar 

trebui să fie suportate de statul membru în 

cauză în mod independent de execuția 

bugetară; 

119. refuză și regretă orice tentativă de 

a aplica condiționalități politice sau 

economice fondurilor UE; denunță 

această inițiativă drept încă un atac la 

adresa națiunilor europene și a libertății 

și independenței lor; 

Or. en 

 

 


