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25.10.2016 B8-1173/2 

Amendamentul  2 

Marco Zanni, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-1173/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

în numele Comisiei pentru bugete 

Revizuirea la jumătatea perioadei a CFM 2014-2020 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. subliniază, după efectuarea unei 

reexaminări a funcționării CFM în prima 

jumătate a actualei perioade de 

programare, prezentate în rezoluția sa din 

6 iulie 2016, că un răspuns adecvat la 

aceste provocări necesită mobilizarea unor 

fonduri suplimentare considerabile din 

bugetul UE, care nu au putut fi asigurate 

integral în primii ani ai perspectivei 

actuale din cauza resurselor financiare 

limitate disponibile în actualul CFM; 

subliniază că bugetul UE trebuie să 

corespundă angajamentelor politice și 

obiectivelor strategice ale Uniunii 

Europene; reamintește, în acest context, 

articolul 311 din TFUE, care prevede că 

„Uniunea își asigură mijloacele necesare 

pentru atingerea obiectivelor sale și 

pentru realizarea politicilor sale”; 

2. subliniază că un răspuns adecvat la 

aceste provocări necesită mobilizarea unor 

fonduri suplimentare considerabile din 

bugetul UE, care ar putea fi asigurate prin 

realocarea unor credite de la liniile 

bugetare neprioritare existente; 

Or. en 
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25.10.2016 B8-1173/3 

Amendamentul  3 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Marco Zanni 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-1173/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

în numele Comisiei pentru bugete 

Revizuirea la jumătatea perioadei a CFM 2014-2020 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. observă că propunerea Comisiei privind 

cifrele, estimată la 12,8 miliarde EUR, 

include diferite componente; subliniază 

îndeosebi plățile suplimentare pentru 

Orizont 2020 și MIE-Transporturi (0,4 

miliarde EUR pentru fiecare), Erasmus+ și 

COSME (0,2 miliarde EUR pentru fiecare) 

și Inițiativa privind ocuparea forței de 

muncă în rândul tinerilor (1 miliard EUR), 

care se ridică la o valoare totală de 2,2 

miliarde EUR reprezentând credite noi; 

constată că o serie de propuneri legislative 

prezentate de Comisie în paralel cu 

revizuirea la jumătatea perioadei a CFM 

(extinderea FEIS, planul de investiții 

externe care include cadrul de parteneriat 

privind migrația și Wifi4EU) corespund 

unei sume suplimentare de 1,6 miliarde 

EUR; reamintește că, la prezentarea 

proiectului de buget pe 2017, Comisia a 

încorporat deja o consolidare de 1,8 

miliarde EUR pentru migrație și și-a 

actualizat planificarea financiară cu 2,55 

miliarde EUR la rubrica 3, ca urmare a 

procedurilor legislative în curs; atrage, de 

asemenea, atenția că o parte a 

consolidărilor financiare propuse de la 

rubrica 1a și de la rubrica 4 se reflectă deja 

în scrisoarea rectificativă nr. 1/2017; 

observă, în fine, că ajustarea tehnică a 

pachetelor privind politica de coeziune, în 

9. observă că propunerea Comisiei privind 

cifrele, estimată la 12,8 miliarde EUR, 

include diferite componente; ia act de 

plățile suplimentare pentru Orizont 2020 și 

MIE-Transporturi (0,4 miliarde EUR 

pentru fiecare) și subliniază că, în ceea ce 

privește programul TEN-T, creditele nu 

ar trebui folosite pentru finanțarea unor 

proiecte controversate și lipsite de o 

valoare adăugată reală; ia act, de 

asemenea, de plățile suplimentare pentru 
Erasmus+ și COSME (0,2 miliarde EUR 

pentru fiecare) și Inițiativa privind 

ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor 

(1 miliard EUR), care se ridică la o valoare 

totală de 2,2 miliarde EUR reprezentând 

credite noi; constată că o serie de propuneri 

legislative prezentate de Comisie în paralel 

cu revizuirea la jumătatea perioadei a CFM 

(extinderea FEIS, planul de investiții 

externe care include cadrul de parteneriat 

privind migrația și Wifi4EU) corespund 

unei sume suplimentare de 1,6 miliarde 

EUR; reamintește că, la prezentarea 

proiectului de buget pe 2017, Comisia a 

încorporat deja o consolidare de 1,8 

miliarde EUR pentru migrație și și-a 

actualizat planificarea financiară cu 2,55 

miliarde EUR la rubrica 3, ca urmare a 

procedurilor legislative în curs; atrage, de 

asemenea, atenția că o parte a 
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valoare de 4,6 miliarde EUR, este 

rezultatul unui exercițiu tehnic realizat de 

Comisie și a fost deja autorizată ca parte a 

ajustării tehnice a cadrului financiar pentru 

2017; 

consolidărilor financiare propuse de la 

rubrica 1a și de la rubrica 4 se reflectă deja 

în scrisoarea rectificativă nr. 1/2017; 

observă, în fine, că ajustarea tehnică a 

pachetelor privind politica de coeziune, în 

valoare de 4,6 miliarde EUR, este 

rezultatul unui exercițiu tehnic realizat de 

Comisie și a fost deja autorizată ca parte a 

ajustării tehnice a cadrului financiar pentru 

2017; 

Or. en 

 

 


