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8.3.2018 A8-0048/13 

Amendamentul  13 

André Elissen, 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 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. consideră că singura modalitate de 

a avea o Europă mai puternică și mai 

ambițioasă este de a consolida mijloacele 

financiare de care dispune; în lumina 

provocărilor și priorităților menționate 

mai sus și ținând seama de retragerea 

Regatului Unit din Uniune, solicită o 

majorare semnificativă a bugetului 

Uniunii; estimează că plafoanele de 

cheltuieli ale CFM ar trebui să se ridice la 

1,3 % din VNB-ul UE-27, fără a aduce 

atingere gamei de instrumente calculate 

peste plafoane; 

eliminat 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/14 

Amendamentul  14 

André Elissen, 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 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. consideră că, cu excepția cazului 

în care Consiliul hotărăște să crească 

semnificativ nivelul contribuțiilor 

naționale la bugetul UE, introducerea 

unor noi resurse proprii autentice ale UE 

rămâne singura opțiune de a finanța în 

mod corespunzător următorul CFM; 

eliminat 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/15 

Amendamentul  15 

André Elissen, 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 39 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

39. solicită în special o creștere 

substanțială a pachetului financiar 

destinat Instrumentului de flexibilitate, 

alocându-i-se anual cel puțin 

2 miliarde EUR; reamintește că 

Instrumentul de flexibilitate nu este 

asociat niciunui domeniu specific de 

politică și, astfel, poate fi mobilizat pentru 

orice scop considerat necesar; consideră, 

prin urmare, că acest instrument poate fi 

mobilizat pentru a acoperi eventualele 

nevoi financiare nou-apărute în cursul 

CFM; 

eliminat 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/16 

Amendamentul  16 

André Elissen, 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 40 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

40. subliniază că rezerva pentru 

ajutoare de urgență are rolul de a furniza 

un răspuns rapid la solicitările specifice 

de ajutor ale țărilor terțe în cazul unor 

evenimente neprevăzute și evidențiază 

importanța sa deosebită în contextul 

actual; solicită o creștere substanțială a 

pachetului financiar destinat acesteia, 

alocându-i-se anual până la 1 miliard 

EUR; 

eliminat 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/17 

Amendamentul  17 

André Elissen, 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 42 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

42. consideră că utilizarea FEG, care 

oferă solidaritate și sprijin din partea UE 

pentru lucrătorii care își pierd locurile de 

muncă ca urmare a schimbărilor 

structurale majore intervenite în practicile 

comerciale internaționale, generate de 

globalizare sau de criza economică și 

financiară mondială, nu și-a dezvoltat 

întregul potențial și ar putea fi 

îmbunătățită în continuare, prin 

integrarea acestui instrument într-o 

strategie pe termen lung, pentru a avea 

efecte asupra lucrătorilor disponibilizați și 

a-i reintegra efectiv pe piața forței de 

muncă, în toate statele membre; consideră 

că viitoarea revizuire a FEG ar trebui să 

reprezinte o ocazie de a examina 

domeniul de aplicare al acestuia și de a 

îmbunătăți coordonarea sa cu alte 

instrumente; consideră că noul CFM ar 

trebui să cuprindă o versiune revizuită a 

FEG, căreia să îi fie alocat un cuantum 

anual cel puțin identic cu cel ce îi este 

alocat în prezent; 

eliminat 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/18 

Amendamentul  18 

André Elissen, 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 43 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

43. propune crearea unei rezerve 

speciale pentru instrumentele speciale ale 

CFM, bazată pe creditele neutilizate ale 

fiecărui instrument; consideră că această 

rezervă ar trebui să funcționeze fără 

limită de timp; solicită ca rezerva în cauză 

să fie mobilizată, în urma unei decizii a 

autorității bugetare, în favoarea oricărui 

instrument special al CFM a cărui 

capacitate financiară nu este suficientă 

pentru a finanța anumite necesități; 

eliminat 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/19 

Amendamentul  19 

André Elissen, 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 76 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

76. solicită, prin urmare, o majorare 

substanțială a bugetului global alocat 

pentru programul PC9 în următorul CFM, 

care ar trebui stabilit la un nivel de cel 

puțin 120 miliarde EUR; consideră că 

acest nivel este adecvat pentru a garanta 

competitivitatea Europei la nivel mondial, 

poziția sa de lider pe plan științific, 

tehnologic și industrial, pentru a 

răspunde problemelor societale, precum și 

pentru a contribui la realizarea 

obiectivelor UE în materie de schimbări 

climatice și ale obiectivelor de dezvoltare 

durabilă (ODD); solicită, în special, să se 

depună eforturi pentru a stimula 

inovațiile revoluționare creatoare de piețe, 

în special pentru IMM-uri; 

76. solicită, prin urmare, o reducere 

substanțială a bugetului global alocat 

pentru programul PC9 în următorul CFM; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/20 

Amendamentul  20 

André Elissen, 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 81 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

81. își reiterează angajamentul ferm 

față de Fondul european pentru investiții 

strategice (FEIS), care vizează 

mobilizarea a 500 miliarde EUR pentru 

noi investiții în economia reală în 

actualul CFM; consideră că FEIS a dat 

deja un impuls puternic și specific 

sectoarelor economice care favorizează 

creșterea durabilă și crearea de locuri de 

muncă; subliniază impactul pozitiv al 

FEIS asupra finanțării IMM-urilor în 

întreaga Uniune; salută, prin urmare, 

intenția Comisiei de a prezenta o 

propunere legislativă pentru continuarea 

și îmbunătățirea acestui sistem de 

investiții cu un buget specific care nu ar 

trebui să fie finanțat în detrimentul 

politicilor și programelor existente în noul 

CFM; subliniază că orice propunere 

legislativă ar trebui să se bazeze pe 

concluziile unei analize a Comisiei și ale 

unei evaluări independente; se așteaptă ca 

noua propunere să soluționeze în mod 

eficace eventualele deficiențe în 

executarea FEIS și să crească, printre 

altele, acoperirea geografică a fondului, 

astfel încât beneficiile sale să fie resimțite 

pe întreg teritoriul Uniunii; 

eliminat 

Or. en 
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