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Amendamentul 17
Sabine Lösing

Proiect de acord
Partea I – punctul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. Rezerva pentru ajutoare de urgență are 
ca obiectiv să permită un răspuns rapid la 
cererile specifice de ajutor ale țărilor terțe, 
ca urmare a unor evenimente care nu 
puteau fi prevăzute în momentul întocmirii 
bugetului, în primul rând pentru operațiuni 
cu caracter umanitar, dar și pentru
gestionarea civilă a crizelor și pentru 
protecția civilă, precum și pentru situații 
în care fluxurile de migrație exercită o 
presiune deosebită la frontierele externe 
ale Uniunii, atunci când circumstanțele 
impun acest lucru. 

10. Rezerva pentru ajutoare de urgență are 
ca obiectiv să permită un răspuns rapid la 
cererile specifice de ajutor ale țărilor terțe, 
ca urmare a unor evenimente care nu 
puteau fi prevăzute în momentul întocmirii 
bugetului; în mod exclusiv pentru 
operațiuni cu caracter umanitar și pentru 
protecția civilă.

Or. de

Amendamentul 18
Anneli Jäätteenmäki

Proiect de acord
Partea I – punctul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rezerva pentru ajutoare de urgență are ca 
obiectiv să permită un răspuns rapid la 
cererile specifice de ajutor ale țărilor terțe, 
ca urmare a unor evenimente care nu 
puteau fi prevăzute în momentul întocmirii 
bugetului, în primul rând pentru operațiuni 
cu caracter umanitar, dar și pentru 
gestionarea civilă a crizelor și pentru 
protecția civilă, precum și pentru situații în 
care fluxurile de migrație exercită o 
presiune deosebită la frontierele externe ale 
Uniunii, atunci când circumstanțele impun 
acest lucru. 

Rezerva pentru ajutoare de urgență are ca 
obiectiv să permită un răspuns rapid la 
cererile specifice de ajutor ale țărilor terțe, 
ca urmare a unor evenimente care nu 
puteau fi prevăzute în momentul întocmirii 
bugetului, în primul rând pentru operațiuni 
cu caracter umanitar, dar și pentru 
gestionarea civilă a crizelor și pentru 
protecția civilă, precum și pentru situații în 
care fluxurile de migrație exercită o 
presiune deosebită la frontierele externe ale 
Uniunii, atunci când circumstanțele impun 
acest lucru; evident, și în astfel de cazuri, 
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ajutoarele trebuie să fie consacrate țărilor 
terțe.

Or. fi

Amendamentul 19
Nadezhda Neynsky

Proiect de acord
Partea I – punctul 10 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cuantumul anual prevăzut pentru această 
rezervă este stabilit la 350 milioane de euro 
(prețuri 2011) și poate fi utilizat până în 
anul n+1 în conformitate cu 
Regulamentul financiar. Rezerva este 
înscrisă în bugetul general al Uniunii 
Europene ca provizion. Este utilizată mai 
întâi partea din cuantumul anual care 
rezultă din exercițiile anterioare, în ordinea 
vechimii. Partea din cuantumul anual 
pentru anul n care nu a fost utilizată în 
anul n+1 nu poate fi reportată.

Cuantumul anual prevăzut pentru această 
rezervă este stabilit la 350 milioane de euro 
(prețuri 2011). Partea neutilizată din 
cuantumul anual pentru anul n poate fi 
utilizată pe întreaga durată a cadrului 
financiar multianual. Rezerva este 
înscrisă în bugetul general al Uniunii 
Europene ca provizion. Este utilizată mai 
întâi partea din cuantumul anual care 
rezultă din exercițiile anterioare, în ordinea 
vechimii.

Or. en

Amendamentul 20
Sabine Lösing

Proiect de acord
Partea I – punctul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. Fondul european de ajustare la 
globalizare are ca obiectiv să ofere sprijin 
suplimentar lucrătorilor afectați de 
consecințele schimbărilor structurale 
majore în configurația comerțului mondial 
și să le acorde asistență pentru reintegrarea 
pe piața muncii, precum și agricultorilor 
afectați de efectele globalizării.

13. Fondul european de ajustare la 
globalizare are ca obiectiv să ofere sprijin 
suplimentar, în special lucrătorilor tineri 
și lucrătoarelor, care au fost afectați de 
consecințele schimbărilor structurale 
majore în configurația comerțului mondial 
și au fost concediați și să le acorde 
asistență pentru reintegrarea pe piața 
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muncii, precum și agricultorilor afectați de 
efectele globalizării.

Or. de

Amendamentul 21
Sabine Lösing

Proiect de acord
Partea I – punctul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. Rezerva pentru crize în sectorul agricol 
este menită să ofere un sprijin suplimentar 
sectorului dacă producția sau distribuția
agricolă este afectată de crize majore, în 
cazul în care nu se poate asigura finanțarea 
în limitele plafonului disponibil pentru 
rubrica 2.

14. Rezerva pentru crize în sectorul agricol 
este menită să ofere un sprijin suplimentar 
sectorului dacă producția agricolă este 
afectată de crize majore, în cazul în care nu 
se poate asigura finanțarea în limitele 
plafonului disponibil pentru rubrica 2.

Or. de

Amendamentul 22
Sabine Lösing

Proiect de acord
Partea II – punctul 19 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia se angajează să informeze 
periodic Parlamentul European cu privire 
la pregătirea și desfășurarea negocierilor, 
inclusiv în ceea ce privește implicațiile 
bugetare.

Comisia se angajează să informeze în mod 
regulat Parlamentul European și Consiliul
cu privire la pregătirea și desfășurarea 
negocierilor, inclusiv în ceea ce privește 
implicațiile bugetare.

Or. de

Amendamentul 23
Sabine Lösing
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Proiect de acord
Partea II – punctul 21 – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– pentru Parlamentul European, birourile 
celor două comitete în cauză;

– pentru Parlamentul European: birourile
celor două comisii în cauză, precum și câte 
un deputat din fiecare grup politic 
reprezentat în Parlamentul European;

Or. de

Amendamentul 24
Nadezhda Neynsky

Proiect de acord
Partea II – punctul 21 – paragraful 1 – liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– pentru Comisie, în cazul de față, 
Directorul General, respectiv Directorul 
Direcției Generale competente.

Or. en

Amendamentul 25
Nadezhda Neynsky

Proiect de acord
Partea II – punctul 21 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este invitată să ia parte la aceste 
reuniuni.

eliminat

Or. en

Amendamentul 26
Nadezhda Neynsky
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Proiect de acord
Partea II – punctul 21 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consiliul obține avizul Parlamentului 
European asupra celor mai importante 
aspecte și a opțiunilor fundamentale ale 
PESC și, în acest caz, se asigură că 
înainte de decizii importante cu implicații 
financiare din domeniul PESC primește 
informații suficiente pentru a formula 
recomandări în cunoștință de cauză. 
Parlamentul European poate oferi 
orientări cu caracter politic în ceea ce 
privește deciziile care conduc la lansarea 
misiunilor PESA, la revizuirea 
mandatului și la finalizarea acestora.

Or. en

Amendamentul 27
Anneli Jäätteenmäki

Proiect de acord
Partea II – punctul 21 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Trimestrial, Comisia informează 
autoritatea bugetară în privința punerii în 
aplicare a acțiunilor PESC și a 
previziunilor financiare pentru perioada 
rămasă până la sfârșitul anului.

Trimestrial, Comisia informează 
autoritatea bugetară în privința punerii în 
aplicare a acțiunilor PESC și a 
previziunilor financiare pentru perioada 
rămasă până la sfârșitul anului. În orice 
caz, aceste informații sunt prezentate în 
scris, iar la solicitarea autorității bugetare 
și verbal.

Or. fi

Amendamentul 28
Sabine Lösing

Proiect de acord
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Partea II – punctul 23 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

23. Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia au în vedere un acord privind 
partajarea cheltuielilor administrative, pe 
bază anuală și într-un stadiu incipient al 
procedurii bugetare anuale. Previziunile 
privind cheltuielile fiecărei instituții conțin 
estimări ale impactului bugetar posibil al 
modificărilor la dispozițiile Statutului 
funcționarilor. Parlamentul European și 
Consiliul convin să se asigure că acest 
impact va fi reflectat în nivelul creditelor 
autorizate pentru toate instituțiile. 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia convin asupra unei reduceri 
treptate a personalului cu 5 % între 2013 și 
2018. Această reducere ar trebui să se 
aplice tuturor instituțiilor, organismelor și 
agențiilor.

23. Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia au în vedere un acord privind 
partajarea cheltuielilor administrative, pe 
bază anuală și într-un stadiu incipient al 
procedurii bugetare anuale. Previziunile 
privind cheltuielile fiecărei instituții conțin 
estimări ale impactului bugetar posibil al 
modificărilor la dispozițiile Statutului 
funcționarilor. Parlamentul European și 
Consiliul convin să se asigure că acest 
impact va fi reflectat în nivelul creditelor 
autorizate pentru toate instituțiile. 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia convin asupra unei reduceri 
treptate a personalului cu 5 % între 2013 și 
2018. Această reducere ar trebui să se 
aplice tuturor instituțiilor, organismelor și 
agențiilor. Organele consideră foarte 
important faptul că niciun tip de fonduri 
guvernamentale nu vor fi irosite.

Or. de


