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Amendamentul 1
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
în numele Grupului ID

Raport A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reamintește că Parlamentul a 
stabilit, în Rezoluția sa din 14 martie 2019 
referitoare la orientările generale pentru 
pregătirea bugetului 2020, priorități 
politice clare pentru bugetul pe 2020 care 
să reprezinte o punte către Europa 
viitorului și să asigure o valoare adăugată 
europeană; își reafirmă angajamentul 
ferm față de aceste priorități și își prezintă 
poziția expusă în continuare, menită să 
asigure un nivel adecvat de finanțare 
pentru realizarea lor;

1. observă că Parlamentul a stabilit, în 
Rezoluția sa din 14 martie 2019 referitoare 
la orientările generale pentru pregătirea 
bugetului 2020, priorități politice clare 
pentru bugetul pe 2020;
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Amendamentul 2
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
în numele Grupului ID

Raport A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază faptul că bugetul 
Uniunii nu furnizează răspunsuri 
concrete la prioritățile politice cu care se 
confruntă cetățenii; atrage atenția că 
statele membre se confruntă în continuare 
cu numeroase provocări și își exprimă 
convingerea că cetățenii Uniunii așteaptă 
ca bugetul pe 2020 să fie mai eficient, 
transparent, bazat pe rezultate, cu 
reduceri concrete ale cheltuielilor 
administrative și o utilizare eficientă și 
responsabilă a banilor contribuabililor; 
evidențiază și nevoia de a evalua în mod 
corespunzător ce fonduri ar putea fi 
gestionate mai bine la nivel național, 
pentru a respecta pe deplin principiul 
subsidiarității;
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Amendamentul 3
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
în numele Grupului ID

Raport A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reafirmă poziția Parlamentului 
conform căreia bugetul pe 2020 ar trebui să 
pregătească terenul pentru cadrul financiar 
multianual (CFM) 2021-2027 și să 
constituie o bază solidă pentru inițierea 
unei noi generații de programe și politici 
ale Uniunii; reamintește, de asemenea, că 
2020 este ultimul exercițiu din actualul 
CFM, reprezentând astfel pentru Uniune 
ultima șansă de a face progrese pe calea 
îndeplinirii angajamentelor politice 
stabilite pentru perioada în curs, inclusiv 
în ceea ce privește realizarea obiectivului 
UE privind schimbările climatice și a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
ONU (ODD), precum și concretizarea 
Pilonului european al drepturilor sociale; 
subliniază, în acest context, că bugetul 
Uniunii trebuie să evalueze și să integreze 
impactul deplin al politicilor Uniunii 
asupra egalității de gen (bugetarea de 
gen), promovând astfel integrarea 
perspectivei de gen și egalitatea de șanse;

2. reafirmă poziția Parlamentului 
conform căreia bugetul pe 2020 ar trebui să 
pregătească terenul pentru cadrul financiar 
multianual (CFM) 2021-2027;
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Amendamentul 4
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
în numele Grupului ID

Raport A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. ia act de poziția Consiliului privind 
PB, care reduce creditele de angajament cu 
1,51 miliarde EUR față de propunerea 
Comisiei; consideră că reducerile operate 
de Consiliu se află în contradicție 
flagrantă cu prioritățile Uniunii, nu sunt 
justificate de capacitatea de absorbție și 
au ca scop neutralizarea tuturor 
majorărilor specifice solicitate și obținute 
de Parlament în exercițiile financiare 
precedente; decide, așadar, ca regulă 
generală, să restabilească până la nivelul 
din PB, atât pentru cheltuielile 
operaționale, cât și pentru cele 
administrative, creditele de la toate liniile 
bugetare reduse de Consiliu și să își 
formuleze poziția pe baza PB;

3. salută poziția Consiliului privind 
PB, care reduce creditele de angajament cu 
1,51 miliarde EUR față de propunerea 
Comisiei și solicită o analiză efectivă a 
cheltuielilor pentru a realiza economii cât 
mai mari în cazul unor proiecte care, 
până în prezent, nu au dovedit o valoare 
adăugată reală;
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Amendamentul 5
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
în numele Grupului ID

Raport A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. sprijină, în general, estimarea 
Comisiei privind nevoile bugetare ale 
agențiilor descentralizate; consideră, prin 
urmare, că orice reducere propusă de 
Consiliu ar pune în pericol buna 
funcționare a agențiilor și nu le-ar 
permite acestora să își îndeplinească 
sarcinile; propune majorări specifice ale 
creditelor alocate agențiilor care vor avea 
sarcini suplimentare sau care se 
confruntă cu o sarcină de muncă sporită 
din cauza unor noi provocări;

11. solicită revizuirea completă a 
rolului agențiilor europene, întrebându-se 
dacă nu cumva sarcinile și obiectivele 
acestora ar putea fi realizate mai bine de 
către direcțiile generale existente ale 
Comisiei sau de către statele membre, 
pentru a preveni duplicarea rolurilor și a 
costurilor și pentru a îmbunătăți 
transparența;
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