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7.3.2018 A8-0048/150 

Amendamentul  150 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

în numele Grupului EFDD 

 

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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7.3.2018 A8-0048/151 

Amendamentul  151 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. își reafirmă poziția susținută de 

mult timp potrivit căreia ambițiile politice 

ale Uniunii trebuie să dispună de resurse 

financiare adecvate și reamintește că 

articolul 311 din TFUE prevede că 

Uniunea își asigură mijloacele necesare 

pentru atingerea obiectivelor sale și 

pentru realizarea politicilor sale; 

eliminat 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/152 

Amendamentul  152 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

30. consideră că toate marjele nealocate 

ar trebui reportate fără restricții în 

exercițiile financiare viitoare și mobilizate 

de către autoritatea bugetară pentru orice 

scop considerat necesar în cadrul 

procedurii bugetare anuale; solicită, prin 

urmare, ca marja globală pentru 

angajamente să fie menținută, însă fără 

nicio restricție în ceea ce privește 

domeniul de aplicare și durata; 

30. consideră că toate marjele nealocate 

ar trebui considerate inutile și ar trebui, 

prin urmare, eliminate în următorul 

exercițiu financiar; subliniază că acest 

lucru ar fi coerent cu abordarea 

riguroasă a UE atunci când a fost vorba 

de bugetele unora dintre statele membre; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/153 

Amendamentul  153 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

în numele Grupului EFDD 

 

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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7.3.2018 A8-0048/154 

Amendamentul  154 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 45 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

45. consideră că marja pentru situații 

neprevăzute ar trebui să fie menținută ca 

instrument de ultimă instanță; subliniază că 

marja pentru situații neprevăzute este un 

instrument special care poate fi mobilizat 

doar pentru creditele de plată și că 

mobilizarea sa a fost o măsură esențială 

pentru a răspunde crizei plăților din 2014; 

solicită, prin urmare, majorarea 

cuantumului maxim care îi este alocat 

anual la 0,05 % din VNB-ul UE; 

45. consideră că marja pentru situații 

neprevăzute ar trebui să fie menținută ca 

instrument de ultimă instanță; subliniază că 

marja pentru situații neprevăzute este un 

instrument special care poate fi mobilizat 

doar pentru creditele de plată și că 

mobilizarea sa a fost o măsură esențială 

pentru a răspunde crizei plăților din 2014; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/155 

Amendamentul  155 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

46. subliniază că instrumentele speciale 

ale CFM ar trebui să fie contabilizate peste 

plafoanele CFM, atât în ceea ce privește 

creditele de angajament, cât și creditele de 

plată; consideră că problema înscrierii în 

buget a plăților din instrumentele 

respective a fost soluționată în mod 

neechivoc în cursul revizuirii la jumătatea 

perioadei a CFM 2014-2020, punându-se 

capăt conflictului de lungă durată cu 

Consiliul privind interpretarea; sprijină 

introducerea unei dispoziții clare în 

Regulamentul privind CFM care să 

prevadă că plățile care rezultă din 

mobilizarea creditelor de angajament din 

instrumentele speciale ale CFM ar trebui 

să fie contabilizate peste plafoanele de 

plăți anuale ale CFM; 

46. subliniază că instrumentele speciale 

ale CFM nu ar trebui să fie contabilizate 

peste plafoanele CFM, nici în ceea ce 

privește creditele de angajament, nici 

creditele de plată; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/156 

Amendamentul  156 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 47 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

47. constată că actualul AII prevede o 

majoritate specială în Parlament pentru 

mobilizarea celor trei instrumente speciale 

ale CFM; consideră că această dispoziție 

este învechită, având în vedere că ea 

reflectă majoritățile speciale care erau 

necesare pentru adoptarea bugetului UE 

înainte de Tratatul de la Lisabona; 

solicită o abordare omogenă în ceea ce 

privește cerințele referitoare la votare 

pentru mobilizarea acestor instrumente, 

care ar trebui să fie similară celei pentru 

adoptarea bugetului UE; 

47. constată că actualul AII prevede o 

majoritate specială în Parlament pentru 

mobilizarea celor trei instrumente speciale 

ale CFM; consideră că această dispoziție 

este utilă, având în vedere că ea reflectă 

faptul că mobilizarea acestor instrumente 

trebuie să reprezinte o măsură 

excepțională; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/157 

Amendamentul  157 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 48 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

48. își reafirmă poziția sa constantă 

potrivit căreia orice venituri provenite din 

amenzile aplicate întreprinderilor care 

încalcă legislația UE în domeniul 

concurenței sau legate de plata cu 

întârziere a contribuțiilor naționale la 

bugetul UE ar trebui să constituie un 

element suplimentar de venituri la bugetul 

UE, fără o reducere corespunzătoare a 

contribuțiilor bazate pe VNB; 

48. consideră că orice venituri 

provenite din amenzile aplicate 

întreprinderilor care încalcă legislația UE 

în domeniul concurenței sau legate de plata 

cu întârziere a contribuțiilor naționale la 

bugetul UE ar trebui să fie restituite 

statelor membre sub forma unei reduceri 
corespunzătoare a contribuțiilor bazate pe 

VNB; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/158 

Amendamentul  158 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 49 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

49. solicită, în acest scop, să se creeze 

o rezervă specială în cadrul componentei 

de venituri a bugetului UE, care să fie 

alimentată treptat cu toate tipurile de 

venituri neprevăzute suplimentare; 

consideră că rezerva în cauză ar trebui să 

fie utilizată pentru a acoperi nevoile de 

plăți suplimentare, în special cele legate 

de mobilizarea marjei globale pentru 

angajamente sau de instrumentele 

speciale ale CFM; 

eliminat 

Or. en 



 

AM\1148267RO.docx  PE616.074v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

7.3.2018 A8-0048/159 

Amendamentul  159 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 54 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

54. subliniază că „bilanțul de sănătate” 

al cheltuielilor UE nu poate prevedea o 

reducere a nivelului exigențelor UE sau o 

împărțire pe sectoare a politicilor și a 

programelor UE și nici nu ar trebui să 

ducă la înlocuirea granturilor cu 

instrumente financiare pentru a face 

anumite economii, deoarece marea 

majoritate a acțiunilor finanțate din 

bugetul UE nu pot fi finanțate prin 

acestea din urmă; este de părere că 

„bilanțul de sănătate” ar trebui mai 

degrabă să conducă la identificarea 

modalităților în care ar putea fi 

îmbunătățită punerea în aplicare a 

programelor de cheltuieli ale UE; 

54. subliniază că „bilanțul de sănătate” 

al cheltuielilor UE ar trebui să prevadă o 

reducere a nivelului exigențelor UE sau o 

împărțire pe sectoare a politicilor și a 

programelor UE, deoarece aceasta este 

dorința exprimată în repetate rânduri de 

cetățenii din mai multe state membre; 

Or. en 

 

 


