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28.5.2018 B8-0239/1 

Amendamentul  1 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. își exprimă dezamăgirea cu privire 

la nivelul global al finanțării propuse 

pentru următorul CFM, care se ridică la 

1 100 de miliarde EUR, ceea ce reprezintă 

1,08 % din VNB-ul UE-27, după scăderea 

Fondului european de dezvoltare (a cărui 

valoare este în prezent de 0,03 % din VNB-

ul UE și se calculează în afara bugetului 

UE); subliniază că acest nivel global al 

finanțării, ca procent din VNB, este mai 

scăzut în termeni reali decât nivelul 

actualului CFM, în pofida faptului că sunt 

necesare finanțări suplimentare pentru 

noile priorități politice și provocările 

emergente cu care se confruntă Uniunea 

Europeană; reamintește că valoarea reală a 

actualului CFM este mai mică decât cea a 

predecesorului său (CFM 2007-2013), 

acesta dovedindu-se deja a fi insuficient 

pentru a finanța nevoile presante ale 

Uniunii; 

4. ia la cunoștință nivelul global al 

finanțării propuse pentru următorul CFM, 

care se ridică la 1 100 de miliarde EUR, 

ceea ce reprezintă 1,08 % din VNB-ul UE-

27, după scăderea Fondului european de 

dezvoltare (a cărui valoare este în prezent 

de 0,03 % din VNB-ul UE și se calculează 

în afara bugetului UE); subliniază că acest 

nivel global al finanțării, ca procent din 

VNB, este mai scăzut în termeni reali decât 

nivelul actualului CFM, în pofida faptului 

că sunt necesare finanțări suplimentare 

pentru noile priorități politice și 

provocările emergente cu care se confruntă 

Uniunea Europeană; reamintește că 

valoarea reală a actualului CFM este mai 

mică decât cea a predecesorului său (CFM 

2007-2013), acesta dovedindu-se deja a fi 

insuficient pentru a finanța nevoile 

presante ale Uniunii; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/2 

Amendamentul  2 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. regretă faptul că această propunere 

are drept efect direct o reducere a nivelului 

de finanțare a politicii agricole comune 

(PAC) și a politicii de coeziune, cu 15 % 

și, respectiv, cu 10 %; se opune îndeosebi 

oricăror reduceri radicale care vor avea un 

impact negativ asupra naturii și 

obiectivelor acestor politici, cum ar fi 

reducerile propuse pentru Fondul de 

coeziune (cu 45 %) sau pentru Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală 

(cu peste 25 %); pune sub semnul 

întrebării, în acest context, propunerea de a 

reduce cu 6 % finanțarea acordată Fondului 

social european, în ciuda domeniului de 

aplicare extins al acestuia și a integrării 

inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri” 

în domeniul său de aplicare; 

5. regretă faptul că această propunere 

are drept efect direct o reducere a nivelului 

de finanțare a politicii agricole comune 

(PAC) și a politicii de coeziune, cu 15 % 

și, respectiv, cu 10 %; se opune îndeosebi 

oricăror reduceri radicale care vor avea un 

impact negativ asupra naturii și 

obiectivelor acestor politici, cum ar fi 

reducerile propuse pentru Fondul de 

coeziune (cu 45 %) sau pentru Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală 

(cu peste 25 %); își exprimă îngrijorarea 

cu privire la legătura strânsă dintre 

reformele structurale și politica de 

coeziune și se opune oricărei 

condiționalități macroeconomice care ar 

putea duce la suspendarea plăților sau 

angajamentelor din cadrul programelor 

operaționale într-un stat membru care nu 

respectă recomandările specifice fiecărei 

țări; pune sub semnul întrebării, în acest 

context, propunerea de a reduce cu 6 % 

finanțarea acordată Fondului social 

european, în ciuda domeniului de aplicare 

extins al acestuia și a integrării inițiativei 

„Locuri de muncă pentru tineri” în 

domeniul său de aplicare; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/3 

Amendamentul  3 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. își reafirmă poziția fermă în 

legătură cu asigurarea nivelului necesar de 

finanțare în cadrul financiar multianual 

2021-2027 pentru politicile cheie ale UE, 

pentru a le permite acestora să își 

îndeplinească misiunea și obiectivele; 

subliniază, în special, apelul său privind 

menținerea finanțării alocate PAC și 

politicii de coeziune pentru UE-27 cel 

puțin la nivelul bugetului pentru perioada 

2014-2020 în termeni reali, respectând 

arhitectura generală a acestor politici, 

apelul său privind triplarea bugetului actual 

alocat programului Erasmus+, dublarea 

finanțării specifice dedicate IMM-urilor și 

combaterii șomajului în rândul tinerilor, cu 

scopul de a crește nivelul bugetului actual 

pentru cercetare și inovare cu cel puțin 

50 %, astfel încât acesta să ajungă la 120 

de miliarde EUR, dublarea pachetului 

financiar al programului Life +, cu scopul 

de a crește în mod semnificativ investițiile 

prin intermediul Mecanismului pentru 

interconectarea Europei, și asigurarea unei 

finanțări suplimentare pentru securitate, 

migrație și relațiile externe; subliniază, în 

consecință, poziția sa, conform căreia 

nivelul CFM 2021-2027 ar trebui să fie 

echivalent cu 1,3 % din VNB-ul UE-27; 

6. își reafirmă poziția fermă în 

legătură cu asigurarea nivelului necesar de 

finanțare în cadrul financiar multianual 

2021-2027 pentru politicile cheie ale UE, 

pentru a le permite acestora să își 

îndeplinească misiunea și obiectivele; 

subliniază, în special, apelul său privind 

menținerea finanțării alocate PAC și 

politicii de coeziune pentru UE-27 cel 

puțin la nivelul bugetului pentru perioada 

2014-2020 în termeni reali, respectând 

arhitectura generală a acestor politici, 

apelul său privind triplarea bugetului actual 

alocat programului Erasmus+, dublarea 

finanțării specifice dedicate IMM-urilor și 

combaterii șomajului în rândul tinerilor, cu 

scopul de a crește nivelul bugetului actual 

pentru cercetare și inovare cu cel puțin 

50 %, astfel încât acesta să ajungă la 120 

de miliarde EUR, dublarea pachetului 

financiar al programului Life + și de a 

crește în mod semnificativ investițiile prin 

intermediul Mecanismului Interconectarea 

Europei; subliniază importanța finanțării 

proiectelor care oferă o veritabilă valoare 

adăugată economică, socială și de mediu 

pentru statele membre, astfel încât să se 

garanteze că nu sunt finanțate proiecte 

controversate sau ineficiente, și 

importanța obținerii unor fonduri 
suplimentare pentru securitate, migrație și 

relații externe; subliniază, în consecință, 
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poziția sa, conform căreia nivelul CFM 

2021-2027 ar trebui să fie echivalent cu 1,3 

% din VNB-ul UE-27; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/4 

Amendamentul  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. sprijină propunerile Comisiei 

privind reforma sistemului de resurse 

proprii al UE, care reprezintă o 

componentă de venituri deosebit de 

oportună în cadrul pachetului de măsuri 

privind CFM 2021-2027; salută, prin 

urmare, propunerea de a introduce trei noi 

categorii de resurse proprii ale UE, precum 

și simplificarea actualei resurse proprii 

bazate pe TVA; subliniază că aceste 

propuneri, direct inspirate de activitatea 

Grupului interinstituțional la nivel înalt 

privind resursele proprii, au făcut, de 

asemenea, parte din pachetul de măsuri 

propus de Parlament în Rezoluția sa din 14 

martie 2018; ia act cu satisfacție de faptul 

că aceste noi resurse sunt direct asociate cu 

finanțarea a două obiective strategice ale 

Uniunii, și anume buna funcționare a pieței 

interne și protecția mediului și lupta 

împotriva schimbărilor climatice; se 

așteaptă la sprijin din partea Consiliului și 

a Comisiei în vederea consolidării rolului 

Parlamentului în cadrul procedurii de 

adoptare a resurselor proprii; își reiterează 

poziția potrivit căreia componenta de 

venituri și cea de cheltuieli din următorul 

CFM ar trebui să fie tratate ca un pachet 

unic în cadrul viitoarelor negocieri și că nu 

se poate ajunge la un acord cu Parlamentul 

cu privire la CFM dacă nu se realizează, în 

aceeași măsură, progrese cu privire la 

8. sprijină propunerile Comisiei 

privind reforma sistemului de resurse 

proprii al UE, care reprezintă o 

componentă de venituri deosebit de 

oportună în cadrul pachetului de măsuri 

privind CFM 2021-2027; subliniază că 

este important să se garanteze că reforma 

nu îi împovărează pe cetățenii europeni 

cu mai multe costuri; salută, prin urmare, 

propunerea de a introduce trei noi categorii 

de resurse proprii ale UE, precum și 

simplificarea actualei resurse proprii bazate 

pe TVA, dar nu agreează propunerea de a 

aloca o cotă de 20 % din veniturile 

obținute din sistemul de comercializare a 

cotelor de emisii pentru bugetul UE, 

întrucât ele ar trebui rezervate exclusiv 

pentru statele membre; subliniază că 

aceste propuneri, direct inspirate de 

activitatea Grupului interinstituțional la 

nivel înalt privind resursele proprii, au 

făcut, de asemenea, parte din pachetul de 

măsuri propus de Parlament în Rezoluția sa 

din 14 martie 2018; ia act cu satisfacție de 

faptul că aceste noi resurse sunt direct 

asociate cu finanțarea a două obiective 

strategice ale Uniunii, și anume buna 

funcționare a pieței interne și protecția 

mediului și lupta împotriva schimbărilor 

climatice; se așteaptă la sprijin din partea 

Consiliului și a Comisiei în vederea 

consolidării rolului Parlamentului în cadrul 
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resursele proprii; procedurii de adoptare a resurselor proprii; 

își reiterează poziția potrivit căreia 

componenta de venituri și cea de cheltuieli 

din următorul CFM ar trebui să fie tratate 

ca un pachet unic în cadrul viitoarelor 

negocieri și că nu se poate ajunge la un 

acord cu Parlamentul cu privire la CFM 

dacă nu se realizează, în aceeași măsură, 

progrese cu privire la resursele proprii; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/5 

Amendamentul  5 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. ia act de propunerea Comisiei de 

creare a unui mecanism european de 

stabilizare a investițiilor, care va completa 

funcția de stabilizare a bugetelor 

naționale în cazul unor șocuri asimetrice 

majore; intenționează să examineze 

îndeaproape această propunere, în special 

în ceea ce privește obiectivele sale și 

volumul aferent; 

13. respinge propunerea Comisiei de a 

crea un mecanism european de stabilizare 

a investițiilor, deoarece aceasta ar putea 

însemna impunerea unei condiționalități 

macroeconomice asupra statelor membre; 

subliniază că orice formă de reformă 

structurală ar trebui să fie decisă cu 

acordul deplin al statelor membre, să fie 

sustenabilă din punct de vedere social și 

să nu vizeze în niciun fel scăderea 

salariilor; 

Or. en 

 

 


