
 

AM\1100077RO.doc  PE585.330v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

4.7.2016 A8-0224/11 

Amendamentul  11 

Ernest Maragall 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de 

propunerea Comisiei 

2015/2353(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. subliniază că, drept răspuns la această 

problemă presantă, în 2014 noua Comisie a 

propus un plan de investiții pentru Europa 

și înființarea FEIS, cu scopul de a mobiliza 

315 miliarde EUR pentru noi investiții în 

economia reală; își reiterează 

angajamentul ferm față de FEIS, care se 

preconizează că va genera un puternic 

impuls specific pentru sectoarele 

economice propice creșterii și locurilor de 

muncă; observă că o serie de proiecte au 

fost deja aprobate și sunt în curs de 

realizare; ia act de faptul că garanția 

furnizată de Uniune pentru FEIS este 

acoperită din fondul de garantare, în 

valoare de 8 miliarde EUR, constituit în 

cadrul bugetului UE; 

15. subliniază că, drept răspuns la această 

problemă presantă, în 2014 noua Comisie a 

propus un plan de investiții pentru Europa 

și înființarea FEIS, cu scopul de a mobiliza 

315 miliarde EUR pentru noi investiții în 

economia reală; observă că o serie de 

proiecte au fost deja aprobate și sunt în 

curs de realizare; ia act de faptul că 

garanția furnizată de Uniune pentru FEIS 

este acoperită din fondul de garantare, în 

valoare de 8 miliarde EUR, constituit în 

cadrul bugetului UE; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/12 

Amendamentul  12 

Ernest Maragall 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de 

propunerea Comisiei 

2015/2353(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 42 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

42. își confirmă cu fermitate sprijinul 

politic și financiar la scară largă pentru 

FEIS, însă este convins că bugetul UE nu 

ar trebui să finanțeze inițiative noi în 

detrimentul programelor și politicilor 

existente ale Uniunii; intenționează să își 

onoreze angajamentul de a compensa 

integral reducerile legate de FEIS care 

afectează programele Orizont 2020 și MIE, 

pentru ca acestea să își poată îndeplini 

obiectivele, astfel cum s-a convenit cu doar 

doi ani în urmă și să-i permită Uniunii să 

își atingă obiectivele în domeniul cercetării 

și al inovării; subliniază, în acest context, 

că nivelul finanțării celorlalte programe 

înscrise la subrubrica 1a („Competitivitate 

pentru creștere și locuri de muncă”) nu 

trebuie să fie afectat de această 

compensare, relevând contribuția lor 

incontestabilă la creștere, crearea locurilor 

de muncă și competitivitate; consideră că 

marjele de la subrubrica 1a nu sunt 

suficiente pentru satisfacerea acestor nevoi, 

deci solicită o majorare a plafonului la 

această subrubrică; 

42. subliniază, prin urmare, că abordarea 

maximalistă a revizuirii CFM ar putea să 

conducă la o revizuire ascendentă a CFM 

până la plafoanele resurselor proprii 

(1,29% din VNB al UE în angajamente), 

ceea ce ar conduce la o creștere 

aproximativă a investițiilor cu 150 de 

miliarde EUR, pentru a realiza obiectivele 

Strategiei UE 2020 și pentru a îndeplini 

angajamentele internaționale ale UE, 

cum ar fi COP 21 și obiectivele post-

OMD; prin urmare, își reiterează opinia 

conform căreia propunerea Comisiei, care 

a fost apoi redusă cu 85 de miliarde EUR, 

nu a fost suficientă pentru a finanța 

actualele priorități de politici legate de 

strategia Europei pentru o creștere 

inteligentă, durabilă și favorabilă 

incluziunii, noile sarcini prevăzute de 

Tratatul de la Lisabona sau evenimentele 

neprevăzute, fără a mai lua în calcul 

obiectivele și angajamentele politice 

asumate chiar de către Consiliul 

European; prin urmare, consideră că 

rezultatul revizuirii ar trebui în mod logic 

să se situeze între cele două limite, 

minimă și maximă; își confirmă cu 

fermitate sprijinul politic și financiar la 

scară largă pentru FEIS, însă este convins 

că bugetul UE nu ar trebui să finanțeze 
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inițiative noi în detrimentul programelor și 

politicilor existente ale Uniunii; 

intenționează să își onoreze angajamentul 

de a compensa integral reducerile legate de 

FEIS care afectează programele Orizont 

2020 și MIE, pentru ca acestea să își poată 

îndeplini obiectivele, astfel cum s-a 

convenit cu doar doi ani în urmă și să-i 

permită Uniunii să își atingă obiectivele în 

domeniul cercetării și al inovării; 

subliniază, în acest context, că nivelul 

finanțării celorlalte programe înscrise la 

subrubrica 1a („Competitivitate pentru 

creștere și locuri de muncă”) nu trebuie să 

fie afectat de această compensare, relevând 

contribuția lor incontestabilă la creștere, 

crearea locurilor de muncă și 

competitivitate; consideră că marjele de la 

subrubrica 1a nu sunt suficiente pentru 

satisfacerea acestor nevoi, deci solicită o 

majorare a plafonului la această subrubrică; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/13 

Amendamentul  13 

Ernest Maragall 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de 

propunerea Comisiei 

2015/2353(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 47 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  47a. reiterează că acțiunile menite să 

elimine provocările de ordin umanitar nu 

ar trebui să prejudicieze finanțarea pentru 

dezvoltare și politicile UE din alte 

domenii; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/14 

Amendamentul  14 

Ernest Maragall 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de 

propunerea Comisiei 

2015/2353(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 47 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  47b. consideră că nu ar trebui propuse 

noi priorități politice în detrimentul 

programelor deja incluse în domeniul de 

aplicare a actualului CFM, cum ar fi 

programele Orizont 2020, MIE, COSME, 

Galileo și Copernicus, sau în detrimentul 

pachetelor financiare naționale 

prealocate, care ar trebui să fie pe deplin 

implementate; indică însă faptul că 

bugetul programului ITER depășește 

orice altă investiție de C-D în domeniul 

energiei; regretă profund faptul că 

anumite state membre sunt obligate să își 

revizuiască prioritățile de finanțare a 

cercetării din cauza costurilor ridicate ale 

ITER; subliniază că Parlamentul 

European a votat neaprobarea conturilor 

ITER pentru 2014 din cauza administrării 

deficiente, a întârzierilor și a costurilor 

excesive; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/15 

Amendamentul  15 

Ernest Maragall 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de 

propunerea Comisiei 

2015/2353(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 47 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  47c. este ferm convins că ITER reprezintă 

cea mai mare investiție necorespunzător 

alocată a UE în domeniul C-D energetice; 

solicită oprirea investițiilor destinate 

programului ITER și realocarea acestora 

pentru dezvoltarea și implementarea 

soluțiilor energetice durabile care sunt 

deja disponibile sau vor fi disponibile în 

viitorul apropiat în vederea îndeplinirii 

obiectivelor pentru 2020 privind clima și 

energia; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/16 

Amendamentul  16 

Ernest Maragall 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de 

propunerea Comisiei 

2015/2353(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 47 d (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  47d. solicită un sprijin financiar majorat 

pentru cele trei programe europene care îi 

vizează pe cetățeni în mod direct, Europa 

Creativă, Europa pentru cetățeni și 

Erasmus+, deoarece aceste programe 

dezvoltă noi linii de subvenționare pentru 

a reacționa la situația actuală privind 

integrarea și educația refugiaților și se 

află în fruntea acțiunilor conduse de 

Uniune și de statele membre pentru a 

îmbunătăți situația socială generală, 

înțelegerea reciprocă și viața în comun în 

societățile noastre diferite; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/17 

Amendamentul  17 

Ernest Maragall 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de 

propunerea Comisiei 

2015/2353(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 48 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

48. consideră că, în primul rând, este 

necesar să se acționeze astfel încât să se 

prevină o nouă criză a plăților până la 

sfârșitul CFM în curs; este ferm convins că 

ar trebui depuse eforturi semnificative 

pentru a se evita acumularea de facturi 

neplătite, astfel cum a fost cazul în cursul 

perioadei precedente; subliniază însă că, în 

același timp, deoarece necesarul de plăți 

trebuie să atingă vârful normal, se poate 

deja anticipa o presiune semnificativă 

asupra plăților în cea de a doua jumătate a 

CFM; consideră că presiunea suplimentară 

se datorează, printre altele, compensării 

marjei pentru situații neprevăzute în raport 

cu plafoanele deja scăzute pentru plăți 

pentru perioada 2018-2020, lansării cu 

întârziere a noilor programe în cadrul 

gestiunii partajate, includerii YEI, profilul 

plăților din FEIS, precum și plăților 

suplimentare necesare ca urmare a creșterii 

recente a angajamentelor în ceea ce 

privește criza migrației și a refugiaților; 

48. subliniază, prin urmare, că abordarea 

maximalistă a revizuirii CFM ar putea să 

conducă la o revizuire ascendentă a CFM 

până la plafoanele de resurse proprii 

(1,23% din VNB al UE în plăți), ceea ce 

ar conduce la o suplimentare cu 

aproximativ 120 de miliarde EUR; prin 

urmare, reiterează opinia sa conform 

căreia propunerea inițială Comisiei, care 

a fost apoi redusă cu 91 de miliarde EUR 

în plăți, nu a fost suficientă pentru a 

elimina discrepanțele dintre angajamente 

și plăți și pentru a reduce angajamentele 

restante; prin urmare, consideră că 

rezultatul revizuirii ar trebui în mod logic 

să se situeze între cele două limite, 

minimă și maximă; consideră că, în primul 

rând, este necesar să se acționeze astfel 

încât să se prevină o nouă criză a plăților 

până la sfârșitul CFM în curs; este ferm 

convins că ar trebui depuse eforturi 

semnificative pentru a se evita acumularea 

de facturi neplătite, astfel cum a fost cazul 

în cursul perioadei precedente; subliniază 

însă că, în același timp, deoarece necesarul 

de plăți trebuie să atingă vârful normal, se 

poate deja anticipa o presiune 

semnificativă asupra plăților în cea de a 

doua jumătate a CFM; consideră că 

presiunea suplimentară se datorează, 
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printre altele, compensării marjei pentru 

situații neprevăzute în raport cu plafoanele 

deja scăzute pentru plăți pentru perioada 

2018-2020, lansării cu întârziere a noilor 

programe în cadrul gestiunii partajate, 

includerii YEI, profilul plăților din FEIS, 

precum și plăților suplimentare necesare ca 

urmare a creșterii recente a angajamentelor 

în ceea ce privește criza migrației și a 

refugiaților; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/18 

Amendamentul  18 

Ernest Maragall 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de 

propunerea Comisiei 

2015/2353(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 60 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

60. ia act de faptul că acordul COP21, 

încheiat la Paris, este un acord universal, 

dinamic și diferențiat, urmărind să 

contracareze provocările legate de 

schimbările climatice; subliniază că, în 

baza acestui acord, trebuie alocată 

finanțare UE pentru a sprijini acțiuni în 

domeniul climei în țările în curs de 

dezvoltare; subliniază că orice finanțare a 

unor eventuale măsuri care decurg din 

COP21 trebuie să suplimenteze cheltuielile 

curente aferente acțiunilor legate de climă 

și îi solicită Comisiei să-și prezinte 

strategia de punere în aplicare și prima 

evaluare a impactului posibil al acordului 

COP21 asupra bugetului UE în timp util 

pentru a fi revizuite; subliniază, de 

asemenea, că revizuirea CFM oferă o 

excelentă oportunitate pentru atingerea 

țintei de 20 % în ceea ce privește 

cheltuielile aferente acțiunilor legate de 

climă și pentru o eventuală majorare a 

acestui prag, în acord cu angajamentele 

internaționale ale UE asumate în cursul 

COP21; îi solicită Comisiei să asigure 

funcționalitatea integrală a mecanismului 

de raționalizare a acțiunii legate de climă și 

îmbunătățirea metodei actuale de urmărire 

a acestor cheltuieli; reamintește, de 

asemenea, că UE s-a angajat și să pună în 

60. ia act de faptul că acordul COP21, 

încheiat la Paris, este un acord universal, 

dinamic și diferențiat, urmărind să 

contracareze provocările legate de 

schimbările climatice; subliniază că, în 

baza acestui acord, trebuie alocată 

finanțare UE pentru a sprijini acțiuni în 

domeniul climei în țările în curs de 

dezvoltare; subliniază că orice finanțare a 

unor eventuale măsuri care decurg din 

COP21 trebuie să suplimenteze cheltuielile 

curente aferente acțiunilor legate de climă 

și îi solicită Comisiei să-și prezinte 

strategia de punere în aplicare și prima 

evaluare a impactului posibil al acordului 

COP21 asupra bugetului UE în timp util 

pentru a fi revizuite; subliniază, de 

asemenea, că revizuirea CFM oferă o 

excelentă oportunitate pentru a suplimenta 

de urgență cheltuielile de la bugetul UE 

în materie de climă de la 20% la 30%, 

pentru a reflecta astfel angajamentele 

asumate de UE la Conferința de la Paris 

din 2015; îi solicită Comisiei să asigure 

funcționalitatea integrală a mecanismului 

de raționalizare a acțiunii legate de climă și 

îmbunătățirea metodei actuale de urmărire 

a acestor cheltuieli; reamintește, de 

asemenea, că UE s-a angajat și să pună în 

aplicare planul strategic privind 
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aplicare planul strategic privind 

biodiversitatea al Convenției Organizației 

Națiunilor Unite și subliniază că ea trebuie 

să aloce resurse suficiente pentru onorarea 

angajamentelor sale în această privință; 

biodiversitatea al Convenției Organizației 

Națiunilor Unite și subliniază că ea trebuie 

să aloce resurse suficiente pentru onorarea 

angajamentelor sale în această privință; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/19 

Amendamentul  19 

Ernest Maragall 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de 

propunerea Comisiei 

2015/2353(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 86 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

86. insistă asupra faptului că procesul 

legislativ de adoptare a următorului CFM 

ar trebui finalizat până la sfârșitul anului 

2018, în urma negocierilor substanțiale 

între Parlament și Consiliu; subliniază că 

un acord privind CFM stabilit la timp va 

permite adoptarea cu celeritate a tuturor 

reglementărilor sectoriale și demararea fără 

întârziere a tuturor noilor programe la 1 

ianuarie 2021; subliniază importanța unei 

mai bune informări a parlamentelor 

naționale și a cetățenilor europeni cu 

privire la provocările următorului CFM, 

prin organizarea, atunci când este cazul, a 

unei conferințe interparlamentare, 

interinstituționale; 

86. subliniază că un acord privind CFM 

stabilit la timp va permite adoptarea cu 

celeritate a tuturor reglementărilor 

sectoriale și demararea fără întârziere a 

tuturor noilor programe la 1 ianuarie 2021; 

subliniază importanța unei mai bune 

informări a parlamentelor naționale și a 

cetățenilor europeni cu privire la 

provocările următorului CFM, prin 

organizarea, atunci când este cazul, a unei 

conferințe interparlamentare, 

interinstituționale; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/20 

Amendamentul  20 

Ernest Maragall 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de 

propunerea Comisiei 

2015/2353(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 86 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  86a. ia act de faptul că, la data de 12 

decembrie 2015, la Paris, cele 196 de 

state-părți la Convenția-cadru a 

Organizației Națiunilor Unite asupra 

schimbărilor climatice au convenit asupra 

unui acord universal, obligatoriu, 

dinamic și diferențiat, care le va permite 

să contracareze problemele legate de 

schimbările climatice; invită Comisia să 

prezinte prima sa evaluare a impactului 

posibil al acordului COP 21 asupra 

bugetului UE în timp util pentru 

revizuire; solicită Comisiei să crească la 

50 % cheltuielile în domeniul climatic din 

bugetul UE pentru CFM de după 2020 și 

să îmbunătățească metoda actuală de 

monitorizare a unor astfel de cheltuieli, 

având în vedere Acordul de la Paris 

privind acțiunea globală pentru 

combaterea schimbărilor climatice și să 

demonstreze că Europa poate fi lider în 

această privință; 

Or. en 

 

 


