
 

2017: mai multe fonduri pentru locuri de muncă și
tineri, spun deputații
 
Parlamentul a cerut mai multe fonduri pentru a ajuta tinerii să își găsească un loc de
muncă, pentru creștere economică și pentru a ajuta țările terțe să combată efectele crizei
migrației, în votul de miercuri. Deputații au eliminat tăierile bugetare propuse de Consiliu
în varianta de buget UE 2017. Deputații se așteaptă ca fondurile suplimentare necesară
să vină prin revizuirea bugetului UE pe termen lung, ce are loc la jumătatea perioadei de
execuție.
 
Deputații au fixat pentru 2017 suma de 160,7 miliarde de euro (cu 1,4 miliarde euro mai mult
decât propunerea bugetară) pentru angajamente și 136,7 miliarde euro (cu 2,5 miliarde euro
mai mult) pentru plăți.
 
”UE se confruntă cu un număr fără precedent de provocări diferite. Dacă vrem să le abordăm
într-un mod serios, avem nevoie de un buget UE bine finanțat. Când am negociat MFF pentru
2014-2020 în 2013 nu erau atâția refugiați în Europa în fiecare an. Acum numărul este peste un
milion. Trebuie să recunoaștem că s-au schimbat circumstanțele. Avem nevoie de o revizuire
comprehensivă  a  MFF și  de  un  buget  UE mai  ambițios.  MFF-ul  prezent  nu  mai  este  de
actualitate”,  a  spus  raportorul  pentru  secțiunea  privind  Comisia,  Jens  Geier  (S&D,  DE).
 
”Pe asta vom insista în negocierile viitoare cu Consiliul privind bugetul 2017. Șomajul în rândul
tinerilor este încă foarte mare în Europa. Cerem o suplimentare cu 1,5 miliarde de euro a
finanțării pentru Inițiativa pentru Tineri (YEI), care ar putea fi posibilă prin revizuirea MFF”, a mai
spus el.
 
“Parlamentul a decis să rețină 20% din remunerațiile foștilor comisari în rezervă până când
Comisia va adopta un cod de conduită mai strict pentru a preveni conflictul de interese. Îi lovim
pe comisari acolo unde doare mai mult, la portofel. Sunt perfect convins că păstrarea în rezervă
a acestori bani va determina Comisia să ia măsuri, ținând cont de ultimele dezvăluiri și pentru a
recâștiga încrederea cetățenilor din Uniunea Europeană”, a spus raportorul pentru celelalte
secțiuni, Indrek Tarand (Verzi/ALE, EE).
 
Rezoluția privind poziția Parlamentului asupra bugetului UE în 2017 a fost aprobată cu 446 de
voturi la 184 și 60 de abțineri.
 
Tineri, creștere economică, locuri de muncă

Comunicat de presă
26-10-2016 - 14:39
Referinţa nr.: 20161020IPR47865

RO Serviciul de presă, Direcția Generală de Comunicare
Parlamentul European - Purtător de cuvânt: Jaume DUCH GUILLOT
Formaţi numărul centralei telefonice: (32-2) 28 33000

1 I 5



Deputații au adăugat 1,5 miliarde de euro la sumele pentru angajamente pentru Inițiativa pentru
Tineri, pentru a-i ajuta pe cei care caută un loc de muncă.
 
Ei au decis întoarcerea la bugetele originale pentru Connecting Europe Facility (CEF) care
finanțează proiecte de infrastructură, și pentru Orizont2020, programul care susține proiecte de
cercetare. Ambele programe au suferit tăieri bugetare pentru a susține contribuția UE la Fondul
European pentru Investiții Strategice (EFSI). Angajamentele bugetare corespunzătoare se ridică
la 1,24 miliarde de euro peste varianta de buget propusă.
 
Aceste fonduri suplimentare ar urma să fie obținute prin revizuirea prezentă a bugetului UE pe
termen lung, cadrul financiar multinanual (MFF), spun deputații.
 
 
 
 
Criza migrației și refugiaților
 
Finanțarea acordului UE cu Turcia privind refugiații și a altor fonduri sau instrumente ad-hoc nu
ar trebui să afecteze acțiunile externe existente ale Uniunii, inclusiv politica sa de dezvoltare,
spun deputații. Ei ”pun sub semnul întrebării” dacă finanțarea proiectelor în state terțe este
suficientă, mai ales în vederea crizei actuale a migrației și refugiaților.
 
De aceea deputații au eliminat tăierile bugetare propuse de Consiliu în acest domeniu (capitolul
4 ”Europa globală”) și au revenit la nivelul 2016 pentru liniile bugetare ENI Mediterana și ajutor
umanitar.
 
Agricultura
 
Deputații au crescut sumele pentru sectorul agricol cu 600 milioane de euro față de propunerea
bugetară pentru a combate efectele crizei  din sectorul  lactate și  efectele embargoului  rus
asupra sectorului  de lapte.
 
Cultura
 
Parlamentul a întărit cheltuielile pentru cultură, comunicare și cetățenie prin creșterea fondurilor
pentru sub-programul MEDIA, de exemplu, cu 10 882 000 euro și a acțiunilor Multimedia cu 13
milioane euro.
 
Ce urmează
 
Votul din plen marchează începutul celor trei săptămâni de ”conciliere” cu Consiliul (până la 17
noiembrie 2016), în scopul de a ajunge la un acord între cele două instituții la timp pentru ca
bugetul pe anul viitor să fie votat de Parlament și semnat de președintele său în Decembrie.
 
Dacă Parlamentul și Consiliul nu vor ajunge la un acord privind bugetul 2017 până la sfârșitul
perioadei de conciliere, atunci Comisia Europeană va prezenta o nouă propunere bugetară.
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Date de contact 
 
 

1,5
miliarde euro mai mult pentru a-i ajuta pe tineri să își găsească locuri
de muncă

Interviu cu raportorul Jens Geier
Jens Geier: E surprinzător modul în care Brexit va afecta bugetul UE 2017

Mai multe informaţii
Textul adoptat (2016/2047(BUD)) va fi disponibil aici (26.10.2016)
Înregistrarea dezbaterii (click pe 25.10.2016)
Înregistrarea conferinței de presă (26.10.2016)
EbS+ (25.10.2016)
EP Think Tank briefing: Parliament's reading of the 2017 EU budget
Tabel comparativ pentru bugetul 2017 (Comisie - Consiliu - Parlament)

Buget 2017: Documente de procedură

Materiale audiovizuale pentru jurnaliști

Armin WISDORFF
Press Officer

(+32) 2 28 40924 (BXL)
(+33) 3 881 73780 (STR)
+32 498 98 13 45
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budg-press@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/other-events/schedule
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=10/25/2016
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282016%29589846
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/53e914d5-468d-4f90-874d-52ac25506ccb/2016%2010%2012%20Figures%20and%20Margins.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/budg/2017-pro
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/budg/2017-pro
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
https://twitter.com/EP_Budgets
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Deputații au votat poziția privind bugetul UE 2017 înainte de începerea discuțiilor cu Consiliul și insistă ca bugetul pentru anul viitor și

revizuirea cadrului financiar multianual să fie negociate ca un singur pachet.  ©AP Images/ European Union-EP
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