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SUGESTII

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în 
fond, să includă în raportul său următoarele sugestii:

Amendamentul 1
Proiect de raport interimar
Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție
a Comisiei pentru bugete

(proiect de raport PE 496.558v01-00)

Amendamentul

D. întrucât, în conformitate cu articolul 311 
din TFUE, Uniunea trebuie să-și asigure 
mijloacele necesare pentru realizarea 
acestor obiective și pentru implementarea 
politicilor sale, trebuind să se finanțeze în 
întregime din resurse proprii;

D. întrucât, în conformitate cu articolul 311 
din TFUE, Uniunea trebuie să-și asigure 
mijloacele necesare pentru realizarea 
acestor obiective și pentru implementarea 
politicilor sale, trebuind să se finanțeze în 
întregime din resurse proprii și întrucât 
Consiliul trebuie să consulte Parlamentul 
înainte de a adopta o nouă decizie privind 
reforma resurselor proprii și, de 
asemenea, trebuie să obțină acordul 
Parlamentului înainte de a adopta 
regulamente privind măsurile de punere 
în aplicare a sistemului de resurse proprii;

Amendamentul 2
Proiect de raport interimar
Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție
a Comisiei pentru bugete

(proiect de raport PE 496.558v01-00)

Amendamentul

J. întrucât este necesar la UE să aibă atât 
un buget, cât și o procedură bugetară care 
să reflecte pe deplin transparența și esența 
democratică a procesului parlamentar 
decizional și de control, pe baza respectării 
principiilor de unitate și universalitate, care 
impun contabilizarea integrală a veniturilor 
și cheltuielilor, fără vreo ajustare a unora în 
raport cu celelalte, precum și o dezbatere 
publică și un votul în ambele privințe;

J. întrucât este necesar ca UE să aibă atât 
un buget, cât și o procedură bugetară care 
să reflecte pe deplin transparența și esența 
democratică a procesului parlamentar 
decizional și de control, pe baza respectării 
principiilor de unitate și universalitate, care 
impun contabilizarea integrală a veniturilor 
și cheltuielilor, fără vreo ajustare a unora în 
raport cu celelalte, precum și o dezbatere 
publică și un vot în cadrul Parlamentului 
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în ambele privințe;

Amendamentul 3
Proiect de raport interimar
Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție
a Comisiei pentru bugete

(proiect de raport PE 496.558v01-00)

Amendamentul

7. reamintește că, în conformitate cu 
articolul 310 din TFUE, veniturile și 
cheltuielile indicate în bugetul UE trebuie 
să fie echilibrate și, prin urmare, bugetul nu 
poate genera datorii publice;

7. reamintește că, în conformitate cu 
articolul 310 din TFUE, veniturile și 
cheltuielile indicate în bugetul UE trebuie 
să fie echilibrate și, prin urmare, bugetul nu 
poate genera un deficit public;

Amendamentul 4
Proiect de raport interimar
Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție
al Comisiei pentru bugete

(proiect de raport PE 496.558v01-00)

Amendamentul

8. subliniază că bugetul UE este un buget 
de investiții și că un procent de 94% din 
randamentul total este investit în chiar
statele membre sau pentru priorități externe 
ale Uniunii; evidențiază faptul că, pentru 
regiuni și statele membre, fără contribuția 
bugetului UE, investițiile publice ar fi 
minime sau imposibile; este încredințat că 
orice scădere a bugetului UE ar afecta 
inevitabil creșterea și forța competitivă a 
întregii economii a Uniunii;

8. subliniază că bugetul UE este în 
principal un buget de investiții și că un 
procent de 94% din randamentul total este 
investit chiar în cadrul statele membre sau 
pentru priorități externe ale Uniunii; 
evidențiază faptul că, pentru regiuni și 
statele membre, fără contribuția bugetului 
UE, investițiile publice ar fi minime sau 
imposibile; este încredințat că orice scădere 
a bugetului UE ar afecta inevitabil 
creșterea și forța competitivă a întregii 
economii a Uniunii;

Amendamentul 5
Proiect de raport interimar
Propunere de rezoluție
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Punctul 22

Propunerea de rezoluție
a Comisiei pentru bugete

(proiect de raport PE 496.558v01-00)

Amendamentul

22. își reamintește poziția, conform căreia, 
având în vedere multitudinea sarcinilor și 
obiectivelor cărora PAC trebuie să le 
răspundă, sumele alocate PAC în exercițiul 
bugetar 2013 ar trebui cel puțin menținute 
pe durata următoarei perioade de 
programare financiară; subliniază, în acest 
context, rolul important pe care îl joacă al 
doilea pilon al PAC, ce contribuie în mod 
semnificativ la investiții și la crearea de 
locuri de muncă în zonele rurale, precum și 
la competitivitatea industriei agricole;

22. reamintește poziția sa, conform căreia, 
având în vedere multitudinea sarcinilor și 
obiectivelor cărora PAC trebuie să le 
răspundă, sumele alocate PAC în exercițiul 
bugetar 2013 ar trebui cel puțin menținute 
pe durata următoarei perioade de 
programare financiară; subliniază, în acest 
context, importanța agriculturii pentru 
securitatea alimentară în toate statele 
membre și rolul important pe care îl joacă 
al doilea pilon al PAC, ce contribuie în 
mod semnificativ la investiții și la crearea 
de locuri de muncă în zonele rurale, 
precum și la competitivitatea industriei 
agricole;

Amendamentul 6
Proiect de raport interimar
Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție
a Comisiei pentru bugete

(proiect de raport PE 496.558v01-00)

Amendamentul

24. consideră că suma totală dedicată de 
Comisie spațiului de libertate, securitate și 
justiție nu reflectă în mod adecvat 
consolidarea acestui spațiu prin intermediul 
Tratatului de la Lisabona și sarcinile și 
provocările mereu mai importante care îi 
sunt proprii;

24. consideră că suma totală dedicată de 
Comisie spațiului de libertate, securitate și 
justiție nu reflectă în mod adecvat 
consolidarea acestui spațiu prin intermediul 
Tratatului de la Lisabona și sarcinile și 
provocările mereu mai importante care îi 
sunt proprii, în special în ceea ce privește 
lupta împotriva criminalității, precum și 
politicile în domeniul imigrației și 
azilului;

Amendamentul 7
Proiect de raport interimar
Propunere de rezoluție
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Punctul 26

Propunerea de rezoluție
a Comisiei pentru bugete

(proiect de raport PE 496.558v01-00)

Amendamentul

26. își reiterează poziția potrivit căreia 
noile responsabilități conferite UE prin 
tratate necesită, comparativ cu CFM 2007-
2013, o finanțare suplimentară adecvată, 
pentru a permite Uniunii să își 
îndeplinească rolul de actor mondial, 
respectându-și, în același timp, 
angajamentele deja asumate, în special 
realizarea Obiectivelor de dezvoltare ale 
mileniului, până în 2015; subliniază 
caracterul complementar al asistenței UE în 
raport cu aceea a statelor membre și efect
său de catalizator în ceea ce privește 
intervențiile în regiuni unde nu este 
acordată o asistență bilaterală; se pronunță 
ferm în sprijinul programării în comun a 
acțiunilor de către statele membre și UE;

26. își reiterează poziția potrivit căreia 
noile responsabilități conferite UE prin 
tratate necesită, comparativ cu CFM 2007-
2013, o finanțare suplimentară adecvată, 
pentru a permite Uniunii să își 
îndeplinească rolul de actor mondial și 
pentru a garanta realizarea ambițiilor sale 
de a promova democrația, pacea, 
solidaritatea, stabilitatea și reducerea 
sărăciei în țările învecinate și în țările 
partenere, respectându-și, în același timp, 
angajamentele deja asumate, în special 
realizarea Obiectivelor de dezvoltare ale 
mileniului, până în 2015; subliniază 
caracterul complementar al asistenței UE în 
raport cu aceea a statelor membre și efectul
său de catalizator în ceea ce privește 
intervențiile în regiuni unde nu este 
acordată o asistență bilaterală; se pronunță 
ferm în sprijinul programării în comun a 
acțiunilor de către statele membre și UE; 
subliniază sporirea responsabilităților 
internaționale ale Uniunii și dezvoltarea 
de noi instrumente, inclusiv a Serviciului 
de Acțiune Externă; insistă asupra 
necesității de a face ca aspirația sa de a 
dezvolta politicile externe, de securitate și 
de apărare comune să fie însoțită și de 
rezultate;

Amendamentul 8
Proiect de raport interimar
Propunere de rezoluție
Punctul 62

Propunerea de rezoluție
a Comisiei pentru bugete

(proiect de raport PE 496.558v01-00)

Amendamentul

62. afirmă că este pregătit să angajeze 
discuții substanțiale cu Consiliul, atât cu 

62. afirmă că este pregătit să angajeze 
discuții substanțiale cu Consiliul, atât cu 
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privire la Regulamentul CFM, cât și la IIA, 
și cere Consiliului să intensifice contactele 
la toate nivelurile, în perspectiva 
Consiliului European din 22-23 noiembrie;

privire la Regulamentul CFM, cât și la IIA, 
și cere Consiliului să intensifice contactele 
la toate nivelurile, în perspectiva 
Consiliului European din 22-23 noiembrie;
subliniază necesitatea de a ajunge, cât 
mai curând posibil, la un acord final 
privind CFM, deoarece orice întârziere va 
afecta negativ posibilitatea de a utiliza în 
mod eficient cheltuielile bugetare ale UE 
pentru a face față provocărilor cu care se 
confruntă în prezent economiile 
europene, generate de criza financiară;
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