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Amendamentul 1
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât bugetul Uniunii constituie un 
instrument unic de catalizare a investițiilor 
care ar trebui consolidat în perioade de 
criză;

A. întrucât bugetul Uniunii constituie, 
printre altele, un instrument de catalizare a 
investițiilor care ar trebui consolidat în 
perioade de criză;

Or. de

Amendamentul 2
Ashley Fox

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât bugetul Uniunii constituie un 
instrument unic de catalizare a 
investițiilor care ar trebui consolidat în 
perioade de criză;

A. întrucât bugetul Uniunii trebuie să 
reflecte situația de la nivel național, care 
se caracterizează în continuare printr-o 
presiune puternică asupra finanțelor 
publice și prin măsuri de echilibrare 
adecvată a cheltuielilor, pentru a nu 
depăși limitele resurselor bugetare;

Or. en

Amendamentul 3
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că anul 2013 ar putea marca 
începutul ieșirii din criză și că politica 

1. consideră că politica bugetară nu ar 
trebui să frâneze perspectiva unei redresări 
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bugetară nu ar trebui să frâneze perspectiva 
unei redresări a creșterii; consideră, prin 
urmare, că următorul cadru financiar 
multianual 2014-2020 ar trebui să prevadă 
un raport mai echilibrat între măsurile 
restrictive și măsurile menite să stimuleze 
crearea de locuri de muncă și reintegrarea 
pe piața muncii;

a creșterii; consideră, prin urmare, că 
următorul cadru financiar multianual 2014-
2020 ar trebui să prevadă un raport mai 
echilibrat între măsurile restrictive și 
măsurile menite să stimuleze crearea de 
locuri de muncă și reintegrarea pe piața 
muncii;

Or. de

Amendamentul 4
Zita Gurmai

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că anul 2013 ar putea marca 
începutul ieșirii din criză și că politica 
bugetară nu ar trebui să frâneze perspectiva 
unei redresări a creșterii; consideră, prin 
urmare, că următorul cadru financiar 
multianual 2014-2020 ar trebui să prevadă 
un raport mai echilibrat între măsurile 
restrictive și măsurile menite să stimuleze 
crearea de locuri de muncă și reintegrarea 
pe piața muncii;

1. consideră că anul 2013 ar putea marca 
începutul ieșirii din criză și că politica 
bugetară nu ar trebui să frâneze perspectiva 
unei redresări a creșterii; consideră, prin 
urmare, că următorul cadru financiar 
multianual 2014-2020 ar trebui să prevadă 
un raport mai echilibrat între măsurile 
restrictive și măsurile menite să stimuleze 
crearea de locuri de muncă și reintegrarea 
pe piața muncii, ținând seama în mod 
adecvat de politicile de integrare a 
dimensiunii de gen;

Or. en

Amendamentul 5
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că 2013 este un an 
preelectoral, fapt care impune o 

eliminat
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comunicare europeană mai intensă 
pentru a informa cetățenii cu privire la 
drepturile lor electorale și la mizele 
alegerilor europene; consideră că 
cetățenii ar trebui să aibă și posibilitatea 
de a conștientiza rolul Uniunii și acțiunile 
întreprinse deja de aceasta pentru a face 
față crizei, precum și acțiunile sale 
probabile în acest scop;

Or. en

Amendamentul 6
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că 2013 este un an 
preelectoral, fapt care impune o 
comunicare europeană mai intensă pentru 
a informa cetățenii cu privire la drepturile 
lor electorale și la mizele alegerilor 
europene; consideră că cetățenii ar trebui 
să aibă și posibilitatea de a conștientiza 
rolul Uniunii și acțiunile întreprinse deja 
de aceasta pentru a face față crizei, 
precum și acțiunile sale probabile în acest 
scop;

2. subliniază că 2013 este un an 
preelectoral, fapt care impune o 
comunicare echilibrată și obiectivă pentru 
a informa cetățenii cu privire la drepturile 
lor electorale și la mizele alegerilor 
europene;

Or. de

Amendamentul 7
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. regretă că anul 2013, ca An european 
al cetățenilor, nu a putut beneficia de 

eliminat
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fonduri suplimentare în cadrul bugetului 
Uniunii și solicită Comisiei să asigure o 
integrare corespunzătoare a obiectivelor 
anului în cursul punerii în aplicare a 
politicilor Uniunii;

Or. en

Amendamentul 8
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. regretă că anul 2013, ca An european al 
cetățenilor, nu a putut beneficia de fonduri 
suplimentare în cadrul bugetului Uniunii și 
solicită Comisiei să asigure o integrare 
corespunzătoare a obiectivelor anului în 
cursul punerii în aplicare a politicilor 
Uniunii;

3. ia act de faptul că anul 2013, ca An 
european al cetățenilor, nu a putut 
beneficia de fonduri suplimentare în cadrul 
bugetului Uniunii și solicită Comisiei să 
asigure o integrare corespunzătoare a 
obiectivelor anului în cursul punerii în 
aplicare a politicilor Uniunii;

Or. de

Amendamentul 9
Andrew Duff

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că partidele politice de la nivel 
european și fundațiile europene trebuie să 
beneficieze de o finanțare suficientă pentru 
îndeplinirea funcției atribuite prin tratate 
partidelor în ceea ce privește exprimarea 
voinței cetățenilor.

5. consideră că partidele politice de la nivel 
european și fundațiile europene trebuie să 
beneficieze de o finanțare suficientă pentru 
îndeplinirea funcției atribuite prin tratate 
partidelor în ceea ce privește exprimarea 
voinței cetățenilor; așteaptă cu interes 
propunerea Comisiei vizând crearea unui 
nou titlu în cadrul Regulamentului 
financiar, dedicat în mod exclusiv și 
adaptat obiectivului specific al finanțării 
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partidelor politice și fundațiilor europene. 

Or. en

Amendamentul 10
Zita Gurmai

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că partidele politice de la nivel 
european și fundațiile europene trebuie să 
beneficieze de o finanțare suficientă pentru 
îndeplinirea funcției atribuite prin tratate 
partidelor în ceea ce privește exprimarea 
voinței cetățenilor.

5. consideră că partidele politice de la nivel 
european și fundațiile europene trebuie să 
beneficieze de o finanțare suficientă pentru 
îndeplinirea funcției atribuite prin tratate 
partidelor în ceea ce privește formarea 
conștiinței politice europene și exprimarea 
voinței cetățenilor.

Or. en

Amendamentul 11
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. reamintește solicitarea Parlamentului 
European adresată Secretarului General 
și Biroului de a elabora o versiune 
actualizată a raportului pentru 2002 al 
Secretarului General către Birou privind 
costul menținerii celor trei locuri de 
desfășurare a activității și solicită să se 
pună la dispoziție o finanțare adecvată 
pentru finalizarea raportului;

Or. en
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