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21.10.2015 A8-0298/12 

Amendamentul  12 

Indrek Tarand 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 - toate secțiunile 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. decide, de asemenea, să întreprindă 

măsuri în ceea ce privește criza persistentă 

care afectează agricultorii europeni, în 

special în sectorul produselor lactate, și să 

integreze deja în poziția sa privind bugetul 

pe 2016 suma de 500 de milioane EUR 

pentru sprijinirea măsurilor de urgență 

anunțate de Comisie; își exprimă 

convingerea că scrisoarea rectificativă nr. 

2/2016 a Comisiei va permite stabilirea 

liniilor bugetare concrete care vor fi 

majorate în acest context; salută decizia 

Comisiei de a reporta creditele neutilizate 

din rezerva destinată crizei din bugetul pe 

2015 către bugetul pe 2016 și observă că 

aceste fonduri necheltuite vor fi utilizate 

pentru rambursarea beneficiarilor de plăți 

directe, astfel cum se prevede în 

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013; 

6. decide, de asemenea, să întreprindă 

măsuri în ceea ce privește criza persistentă 

care afectează agricultorii europeni, în 

special în sectorul produselor lactate, și să 

integreze deja în poziția sa fondurile 

suplimentare pentru bugetul pe 2016 

contribuind la suma de 500 de milioane 

EUR pentru sprijinirea măsurilor de 

urgență anunțate de Comisie; își exprimă 

convingerea că scrisoarea rectificativă nr. 

2/2016 a Comisiei va permite stabilirea 

liniilor bugetare concrete care vor fi 

majorate în acest context și măsura în care 

se va realiza acest lucru; reamintește că, 

în lipsa unor măsuri cum ar fi 

regularizarea ofertei, asistența de urgență 

se va dovedi ineficace în soluționarea 

actualei nesustenabilități a piețelor 

agricole, în vreme ce, în plus, bazarea 

exportului efectiv al surplusului nostru 

structural pe instrumente caduce și-a 

dovedit deja caracterul dăunător pentru 

piețele și agricultorii din lumea 

dezvoltată; consideră, prin urmare, că o 

finanțare suplimentară nu ar trebui să 

ducă la creșterea exporturilor UE către 

țările în curs de dezvoltare la prețuri care 

subminează piețele și mijloacele de 

subzistență din acele țări; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/13 

Amendamentul  13 

Indrek Tarand 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 - toate secțiunile 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 10a. regretă faptul că grupurile de experți 

ale Comisiei sunt în continuare lipsite de 

echilibru, deoarece sunt excesiv dominate 

de interese corporatiste; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/14 

Amendamentul  14 

Indrek Tarand 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 - toate secțiunile 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. confirmă sprijinul său pentru 

programul ITER și este hotărât să asigure 

un nivel corespunzător de finanțare a 

acestui program; este preocupat totuși de 

posibila apariție a altor întârzieri și a unor 

costuri suplimentare în legătură cu acest 

program, precum și de posibilele 

repercusiuni ulterioare asupra bugetului 

Uniunii; regretă, prin urmare, că nu a putut 

evalua nivelul creditelor alocate ITER în 

2016 în raport cu planul de plăți și 

calendarul actualizat, care urmează să fie 

prezentat în cadrul Consiliului ITER abia 

în noiembrie 2015; se așteaptă totuși ca 

acest plan revizuit să ofere suficiente 

dovezi că recomandările Parlamentului, 

prezentate în rezoluția corespunzătoare 

referitoare la descărcarea de gestiune 

pentru 2013
1
, au fost luate în considerare în 

mod adecvat și că se va asigura soliditatea 

financiară și eficiența cheltuielilor; 

intenționează să abordeze această chestiune 

în cadrul procedurii de conciliere bugetară 

pentru exercițiul financiar 2016; de 

asemenea, insistă asupra faptului că se 

impune o transparență deplină în ceea ce 

privește utilizarea contribuțiilor acordate 

de întreprinderea comună Fusion for 

Energy programului ITER; solicită 

instituirea unui mecanism de monitorizare 

adecvat, care să ofere o privire clară asupra 

20. este preocupat de apariția altor 

întârzieri și a unor costuri suplimentare în 

legătură cu programul ITER, precum și de 

posibilele repercusiuni ulterioare asupra 

bugetului Uniunii; regretă, prin urmare, că 

nu a putut evalua nivelul creditelor alocate 

ITER în 2016 în raport cu planul de plăți și 

calendarul actualizat, care urmează să fie 

prezentat în cadrul Consiliului ITER abia 

în noiembrie 2015; este îngrijorat că acest 

plan revizuit nu va oferi suficiente dovezi 

că recomandările Parlamentului, prezentate 

în rezoluția corespunzătoare referitoare la 

descărcarea de gestiune pentru 2013, au 

fost luate în considerare în mod adecvat și 

că se va asigura soliditatea financiară și 

eficiența cheltuielilor; intenționează să 

abordeze această chestiune în cadrul 

procedurii de conciliere bugetară pentru 

exercițiul financiar 2016; de asemenea, 

insistă asupra faptului că se impune o 

transparență deplină în ceea ce privește 

utilizarea contribuțiilor acordate de 

întreprinderea comună Fusion for Energy 

programului ITER; solicită instituirea unui 

mecanism de monitorizare adecvat, care să 

ofere o privire clară asupra cuantumului 

resurselor financiare acordate acestui 

proiect internațional și să evalueze 

eficiența cu care acestea au fost utilizate; 
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cuantumului resurselor financiare acordate 

acestui proiect internațional și să evalueze 

eficiența cu care acestea au fost utilizate; 

8
 Rezoluția Parlamentului European din 29 

aprilie 2015 conținând observațiile care fac 

parte integrantă din decizia privind 

descărcarea de gestiune pentru execuția 

bugetului întreprinderii comune europene 

pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei 

de fuziune aferent exercițiului financiar 

2013 (Texte adoptate, P8_TA(2015)0168). 

8
 Rezoluția Parlamentului European din 29 

aprilie 2015 conținând observațiile care fac 

parte integrantă din decizia privind 

descărcarea de gestiune pentru execuția 

bugetului întreprinderii comune europene 

pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei 

de fuziune aferent exercițiului financiar 

2013 (Texte adoptate, P8_TA(2015)0168). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/15 

Amendamentul  15 

Indrek Tarand 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 - toate secțiunile 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. confirmă sprijinul său pentru 

programul ITER și este hotărât să asigure 

un nivel corespunzător de finanțare a 

acestui program; este preocupat totuși de 

posibila apariție a altor întârzieri și a unor 

costuri suplimentare în legătură cu acest 

program, precum și de posibilele 

repercusiuni ulterioare asupra bugetului 

Uniunii; regretă, prin urmare, că nu a putut 

evalua nivelul creditelor alocate ITER în 

2016 în raport cu planul de plăți și 

calendarul actualizat, care urmează să fie 

prezentat în cadrul Consiliului ITER abia 

în noiembrie 2015; se așteaptă totuși ca 

acest plan revizuit să ofere suficiente 

dovezi că recomandările Parlamentului, 

prezentate în rezoluția corespunzătoare 

referitoare la descărcarea de gestiune 

pentru 2013
8
, au fost luate în considerare în 

mod adecvat și că se va asigura soliditatea 

financiară și eficiența cheltuielilor; 

intenționează să abordeze această chestiune 

în cadrul procedurii de conciliere bugetară 

pentru exercițiul financiar 2016; de 

asemenea, insistă asupra faptului că se 

impune o transparență deplină în ceea ce 

privește utilizarea contribuțiilor acordate 

de întreprinderea comună Fusion for 

Energy programului ITER; solicită 

instituirea unui mecanism de monitorizare 

adecvat, care să ofere o privire clară asupra 

20. confirmă sprijinul său pentru 

programul ITER și este hotărât să asigure 

un nivel corespunzător de finanțare a 

acestui program; este preocupat totuși de 

posibila apariție a altor întârzieri și a unor 

costuri suplimentare în legătură cu acest 

program, precum și de posibilele 

repercusiuni ulterioare asupra bugetului 

Uniunii; regretă, prin urmare, că nu a putut 

evalua nivelul creditelor alocate ITER în 

2016 în raport cu planul de plăți și 

calendarul actualizat, care urmează să fie 

prezentat în cadrul Consiliului ITER abia 

în noiembrie 2015; se așteaptă totuși ca 

acest plan revizuit să ofere suficiente 

dovezi că recomandările Parlamentului, 

prezentate în rezoluția corespunzătoare 

referitoare la descărcarea de gestiune 

pentru 2013
8
, au fost luate în considerare în 

mod adecvat și că se va asigura soliditatea 

financiară și eficiența cheltuielilor; 

intenționează să abordeze această chestiune 

în cadrul procedurii de conciliere bugetară 

pentru exercițiul financiar 2016; de 

asemenea, insistă asupra faptului că se 

impune o transparență deplină în ceea ce 

privește utilizarea contribuțiilor acordate 

de întreprinderea comună Fusion for 

Energy programului ITER; solicită 

instituirea unui mecanism de monitorizare 

adecvat, care să ofere o privire clară asupra 
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cuantumului resurselor financiare acordate 

acestui proiect internațional și să evalueze 

eficiența cu care acestea au fost utilizate; 

cuantumului resurselor financiare acordate 

acestui proiect internațional și să evalueze 

eficiența cu care acestea au fost utilizate; 

propune plasarea creditelor în rezervă, 

urmând ca acestea să fie eliberate doar 

dacă proiectul de plan actualizat, care 

trebuie prezentat în noiembrie 2015, oferă 

suficiente dovezi că s-a ținut cont în mod 

corespunzător de recomandările 

Parlamentului; 

8
 Rezoluția Parlamentului European din 29 

aprilie 2015 conținând observațiile care fac 

parte integrantă din decizia privind 

descărcarea de gestiune pentru execuția 

bugetului întreprinderii comune europene 

pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei 

de fuziune aferent exercițiului financiar 

2013 (Texte adoptate, P8_TA(2015)0168). 

8
 Rezoluția Parlamentului European din 29 

aprilie 2015 conținând observațiile care fac 

parte integrantă din decizia privind 

descărcarea de gestiune pentru execuția 

bugetului întreprinderii comune europene 

pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei 

de fuziune aferent exercițiului financiar 

2013 (Texte adoptate, P8_TA(2015)0168). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/16 

Amendamentul  16 

Indrek Tarand 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 - toate secțiunile 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20a. este profund îngrijorat de recenta 

afirmație a Guvernului german, printre 

altele, potrivit căreia nici calendarul 

ITER, nici planul său de cheltuieli - care 

a fost deja revizuit în sensul majorării - 

nu sunt realiste; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/17 

Amendamentul  17 

Indrek Tarand 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 - toate secțiunile 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20b. subliniază discrepanțele majore la 

nivelul finanțării activităților nucleare în 

cadrul bugetului UE și sprijinul acordat 

energiei din surse regenerabile orientate 

spre viitor; consideră, prin urmare, că 

renunțarea la proiectul ITER ar elibera 

resurse atât de necesare, care ar putea fi 

investite în tehnologiile deja funcționale 

de producție de energie regenerabilă; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/18 

Amendamentul  18 

Indrek Tarand 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 - toate secțiunile 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20c. consideră că linia bugetară Euratom 

pentru Fisiune nucleară și protecția 

împotriva radiațiilor ar trebui reorientată 

înspre dezafectarea centralelor nucleare 

și că, în același spirit, creditele pentru 

activitățile nucleare ale Centrului Comun 

de Cercetare ar trebui utilizate doar 

pentru activități necesare la punerea în 

aplicare a garanțiilor; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/19 

Amendamentul  19 

Indrek Tarand 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 - toate secțiunile 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. rezervă o parte din credite pentru 

standardizarea raportării financiare și a 

auditului și solicită implementarea 

recomandărilor cuprinse în raportul 

Maystadt referitoare la sarcinile și 

responsabilitățile Grupului consultativ 

european pentru raportarea financiară 

(EFRAG), consolidând, astfel, influența 

Uniunii în stabilirea standardelor 

internaționale de contabilitate; 

21. rezervă o parte din credite pentru 

standardizarea raportării financiare și a 

auditului și solicită implementarea 

recomandărilor cuprinse în raportul 

Maystadt referitoare la sarcinile și 

responsabilitățile Grupului consultativ 

european pentru raportarea financiară 

(EFRAG), consolidând, astfel, influența 

Uniunii în stabilirea standardelor 

internaționale de contabilitate; este 

preocupat, de asemenea, de faptul că 

finanțării substanțiale acordate de UE 

Fundației IFRS nu îi corespund 

îmbunătățiri necesare în ceea ce privește 

răspunderea, transparența și democrația; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/20 

Amendamentul  20 

Indrek Tarand 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 - toate secțiunile 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

28. salută prezentarea de către Comisie a 

unui pachet cuprinzător în valoare de 500 

de milioane EUR, care conține măsuri de 

urgență pentru sprijinirea agricultorilor 

europeni, în special în sectorul produselor 

lactate, pe fondul scăderii prețurilor 

produselor de bază și al producției de lapte 

mai ridicate; subliniază faptul că efectele 

sunt mai grave în zonele îndepărtate, unde 

importanța socioeconomică a sectorului 

produselor lactate este indiscutabilă; 

include această sumă în cadrul lecturii sale 

pentru a-și manifesta sprijinul pentru 

anunțul Comisiei și așteaptă cu interes 

includerea deplină a sumei respective în 

cursul procedurii de conciliere, pe baza 

scrisorii rectificative; subliniază că acest 

pachet ar trebui să se adauge măsurilor 

menite să abordeze pierderile și efectele pe 

termen lung asupra agricultorilor europeni 

ale embargoului rus aplicat produselor 

agricole, Rusia fiind până în prezent a doua 

destinație, ca importanță, pentru 

exporturile agricole ale Uniunii; 

28. ia act de prezentarea de către Comisie a 

unui pachet cuprinzător în valoare de 500 

de milioane EUR, care conține măsuri de 

urgență pentru sprijinirea agricultorilor 

europeni, în special în sectorul produselor 

lactate, pe fondul scăderii prețurilor 

produselor de bază și al producției de lapte 

mai ridicate; subliniază faptul că efectele 

sunt mai grave în zonele îndepărtate, unde 

importanța socioeconomică a sectorului 

produselor lactate este indiscutabilă; 

include această sumă în cadrul lecturii sale 

și așteaptă cu interes includerea deplină a 

sumei respective în cursul procedurii de 

conciliere, pe baza scrisorii rectificative; 

reamintește că, în lipsa unor măsuri cum 

ar fi regularizarea ofertei, asistența de 

urgență se va dovedi ineficace în 

soluționarea actualei nesustenabilități a 

piețelor agricole și riscă să ducă la 

continuarea dumpingului de produse 

agricole UE în țările în curs de 

dezvoltare; subliniază că acest pachet ar 

trebui să se adauge măsurilor menite să 

abordeze pierderile și efectele pe termen 

lung asupra agricultorilor europeni ale 

embargoului rus aplicat produselor 

agricole, Rusia fiind până în prezent a doua 

destinație, ca importanță, pentru 

exporturile agricole ale Uniunii; 
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Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/21 

Amendamentul  21 

Indrek Tarand 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 - toate secțiunile 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 28a. consideră că subvențiile la export 

denaturează comerțul și contravin 

obiectivelor de dezvoltare ale UE; 

sprijină, prin urmare, eliminarea lor 

completă; 

Or. en 

 

 


