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Amendamentul 1
Zuzana Brzobohatá

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. conștient de dificultățile bugetare 
majore ale multor state membre și
înțelegând necesitatea ca bugetul Uniunii
să reflecte acest lucru;

A. luând în considerare situația finanțelor 
publice de la nivelul statelor membre și
întrucât bugetul Uniunii constituie, printre 
altele, un instrument de prim ordin care 
poate cataliza investițiile, ce ar trebui 
sporite în perioadele de criză,

Or. en

Amendamentul 2
Rafał Trzaskowski

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. conștient de dificultățile bugetare 
majore ale multor state membre și 
înțelegând necesitatea ca bugetul Uniunii
să reflecte acest lucru;

A. conștient de dificultățile bugetare 
majore ale multor state membre, atrage 
atenția asupra faptului că bugetul Uniunii
pune la dispoziție fonduri destinate 
investițiilor și stimulează creșterea 
economică;

Or. en

Amendamentul 3
Daniël van der Stoep

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază necesitatea unei linii bugetare 1. subliniază necesitatea unei linii bugetare 
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dedicate alegerilor; solicită ca campania să 
informeze cetățenii cu privire la drepturile 
lor electorale, atrăgând atenția asupra 
impactului UE asupra vieții de zi cu zi a 
cetățenilor; subliniază necesitatea de a 
realiza această comunicare în toate 
limbile Uniunii;

dedicate alegerilor; solicită ca campania să 
informeze cetățenii cu privire la drepturile 
lor electorale;

Or. en

Amendamentul 4
Rafał Trzaskowski

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază necesitatea unei linii bugetare 
dedicate alegerilor; solicită ca campania să 
informeze cetățenii cu privire la drepturile 
lor electorale, atrăgând atenția asupra
impactului UE asupra vieții de zi cu zi a 
cetățenilor; subliniază necesitatea de a 
realiza această comunicare în toate limbile 
Uniunii;

1. subliniază necesitatea unei linii bugetare 
dedicate informării în legătură cu 
alegerile europene; solicită ca campania să 
informeze cetățenii cu privire la drepturile 
lor electorale, la impactul Uniunii asupra 
vieții lor de zi cu zi și la rolul 
Parlamentului European în calitatea sa 
de instituție care îi reprezintă în mod 
direct la nivel european; subliniază 
necesitatea de a realiza această comunicare 
în toate limbile Uniunii;

Or. en

Amendamentul 5
Andrew Duff

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază necesitatea unei linii bugetare
dedicate alegerilor; solicită ca campania să 
informeze cetățenii cu privire la drepturile 
lor electorale, atrăgând atenția asupra 

1. subliniază necesitatea unei abordări
bugetare coerente în vederea alegerilor;
solicită ca campania să informeze cetățenii 
cu privire la drepturile lor electorale, 
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impactului UE asupra vieții de zi cu zi a 
cetățenilor; subliniază necesitatea de a 
realiza această comunicare în toate limbile 
Uniunii;

atrăgând atenția asupra impactului Uniunii
asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor;
subliniază necesitatea de a realiza această 
comunicare în toate limbile Uniunii;

Or. en

Amendamentul 6
Zuzana Brzobohatá

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că anul electoral 2014 
prezintă o importanță deosebită în materie 
de comunicare și că, în consecință, 
creditele alocate programului 
„Parteneriatul pentru comunicare privind 
Europa” ar trebui să fie cel puțin la 
același nivel ca cele din 2013;

Or. en

Amendamentul 7
Zuzana Brzobohatá

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că 2013 a fost „Anul european 
al cetățenilor” și solicită o evaluare solidă a 
rezultatului acestei inițiative care să se 
axeze pe rezultatul concret al proiectului;

2. constată că 2013 a fost „Anul european 
al cetățenilor” și solicită o evaluare a 
rezultatului acestei inițiative care să se 
axeze pe rezultatul proiectului;

Or. en

Amendamentul 8
Zuzana Brzobohatá
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Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. regretă că Anul european al 
cetățenilor 2013 nu a putut beneficia de 
fonduri suplimentare de la bugetul 
Uniunii; consideră că, în perioadele de 
criză, Uniunea ar trebui să încerce să 
sporească încrederea cetățenilor și să îi 
plaseze în centrul preocupărilor sale 
pentru elaborarea de noi politici;

Or. en

Amendamentul 9
Morten Messerschmidt

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită, de asemenea, o evaluare a 
strategiei de comunicare pentru alegerile 
din 2009;

3. solicită o evaluare a strategiei de 
comunicare pentru alegerile din 2009 și 
subliniază necesitatea unei evaluări 
similare a alegerilor din 2014;

Or. en

Amendamentul 10
Søren Bo Søndergaard

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că registrul de transparență 
constituie un instrument important de 
apărare a intereselor cetățenilor; solicită, 
prin urmare, o evaluare a alocării de 
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resurse către Secretariatul registrului 
comun de transparență; consideră că 
Secretariatul are nevoie de resurse 
suficiente pentru a-și îndeplini mandatul 
într-un mod adecvat;

Or. en

Amendamentul 11
Gerald Häfner

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. regretă problemele persistente legate de 
inițiativa cetățenească europeană și 
subliniază nevoia de a acorda prioritate în 
cadrul bugetului nu numai inițiativelor în 
sine, ci și comunicării lor; constată că 
problemele logistice au fost imense și că 
acestea trebuie rezolvate pentru a spori 
popularitatea și credibilitatea inițiativelor 
cetățenești europene;

4. regretă problemele persistente legate de 
inițiativa cetățenească europeană și 
subliniază nevoia de a acorda prioritate în 
cadrul bugetului nu numai inițiativelor în 
sine, ci și comunicării, administrării și 
sprijinului din partea Comisiei; constată 
că problemele logistice au fost imense și că 
acestea trebuie rezolvate pentru a spori 
popularitatea și credibilitatea inițiativelor 
cetățenești europene;

Or. en

Amendamentul 12
Morten Messerschmidt

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recunoaște rolul partidelor politice 
europene pentru democrația europeană și
condamnă ca nedemocratică orice
încercare de a discrimina economic între
astfel de partide;

5. condamnă ca nedemocratică orice
tentativă de discriminare economică între
partidele politice europene;

Or. en
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Amendamentul 13
Zuzana Brzobohatá

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recunoaște rolul partidelor politice 
europene pentru democrația europeană și 
condamnă ca nedemocratică orice 
încercare de a discrimina economic între 
astfel de partide;

5. recunoaște rolul partidelor politice 
europene pentru democrația europeană;

Or. en

Amendamentul 14
Rafał Trzaskowski

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recunoaște rolul partidelor politice 
europene pentru democrația europeană și
condamnă ca nedemocratică orice 
încercare de a discrimina economic între 
astfel de partide;

5. subliniază importanța partidelor politice 
europene pentru democrația europeană;
solicită să li se acorde un rol mai 
important în viața politică europeană, cu 
sprijinul unei finanțări adecvate și 
echitabile;

Or. en

Amendamentul 15
Andrew Duff

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recunoaște rolul partidelor politice 5. recunoaște rolul partidelor politice 
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europene pentru democrația europeană și 
condamnă ca nedemocratică orice 
încercare de a discrimina economic între 
astfel de partide;

europene pentru democrația europeană;

Or. en

Amendamentul 16
Anneli Jäätteenmäki

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că deschiderea trebuie să fie o 
deviză generală în cadrul procesului 
bugetar al tuturor instituțiilor UE; regretă 
că nu a fost încă posibil să se ajungă la un 
acord privind transparența deplină;

6. consideră că deschiderea trebuie să fie o 
deviză generală în cadrul procesului 
bugetar al tuturor instituțiilor UE, deoarece 
cetățenii au dreptul de a cunoaște modul 
în care sunt utilizate fondurile publice;
regretă că nu a fost încă posibil să se 
ajungă la un acord privind transparența 
deplină;

Or. fi

Amendamentul 17
Zuzana Brzobohatá

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază faptul că costurile 
administrative din cadrul UE în vremuri 
de austeritate trebuie să reflecte realitatea 
cu care se confruntă cetățenii europeni; 
aprobă, prin urmare, sugestiile de 
reducere a cheltuielilor cu personalul UE, 
în forma propusă de Consiliu.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 18
Gerald Häfner

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază faptul că costurile 
administrative din cadrul UE în vremuri de 
austeritate trebuie să reflecte realitatea cu 
care se confruntă cetățenii europeni;
aprobă, prin urmare, sugestiile de 
reducere a cheltuielilor cu personalul UE, 
în forma propusă de Consiliu.

7. subliniază faptul că costurile 
administrative din cadrul Uniunii în 
vremuri de austeritate trebuie să reflecte 
realitatea cu care se confruntă cetățenii 
europeni; subliniază totodată că, odată cu 
extinderea competențelor și creșterea 
responsabilității sale, Uniunea are nevoie 
de mijloacele adecvate și de propriile sale 
resurse bugetare;

Or. en

Amendamentul 19
Rafał Trzaskowski

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază faptul că costurile 
administrative din cadrul UE în vremuri de 
austeritate trebuie să reflecte realitatea cu 
care se confruntă cetățenii europeni; 
aprobă, prin urmare, sugestiile de 
reducere a cheltuielilor cu personalul UE, 
în forma propusă de Consiliu.

7. subliniază faptul că costurile 
administrative din cadrul Uniunii în 
vremuri de austeritate ar trebui 
raționalizate și supuse unei examinări 
aprofundate cu scopul de a identifica 
economii care nu ar compromite totuși 
eficacitatea instituțiilor Uniunii în 
îndeplinirea misiunilor care le sunt 
încredințate și pe care trebuie să le ducă la 
capăt.

Or. en
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Amendamentul 20
Andrew Duff

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază faptul că costurile 
administrative din cadrul UE în vremuri de 
austeritate trebuie să reflecte realitatea cu 
care se confruntă cetățenii europeni;
aprobă, prin urmare, sugestiile de 
reducere a cheltuielilor cu personalul UE, 
în forma propusă de Consiliu.

7. subliniază faptul că costurile 
administrative din cadrul Uniunii în 
vremuri de austeritate trebuie să reflecte 
realitatea cu care se confruntă cetățenii 
europeni;

Or. en

Amendamentul 21
Zuzana Brzobohatá

Proiect de aviz
Punctul 7 – subpunctul 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că cheltuielile proprii ale 
Parlamentului European destinate 
alegerilor europene ar trebui să 
urmărească în special rolul pe care îl 
joacă mijloacele sociale de comunicare 
pentru a favoriza participarea cetățenilor 
la campanie și la dezbaterile referitoare la 
aceasta;

Or. en

Amendamentul 22
Zuzana Brzobohatá

Proiect de aviz
Punctul 7 – subpunctul 2 (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. în urma intrării în vigoare a Tratatului 
de la Lisabona, care a dus la creșterea 
competențelor Uniunii, sarcinile 
încredințate acesteia și provocările cu 
care se confruntă necesită o finanțare 
adecvată.

Or. en


