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Amendamentul 1
Alda Sousa, Jürgen Klute, Paul Murphy

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută acordul politic încheiat la 27 iunie 
2013 la cel mai înalt nivel politic între 
Parlament, Președinția irlandeză și Comisie 
privind pachetul pentru cadrul financiar 
multianual (CFM) 2014-2020 
(Regulamentul CFM și AII), pe care-l 
consideră cea mai mare reușită posibilă 
având în vedere circumstanțele și 
procedurile actuale; este hotărât să facă 
uz pe deplin, în cadrul următoarelor 
proceduri bugetare, de noile instrumente 
instituite, mai ales în ceea ce privește 
flexibilitatea;

1. Respinge acordul politic încheiat la 27 
iunie 2013 între Parlament, Președinția 
irlandeză și Comisie privind pachetul 
pentru cadrul financiar multianual (CFM) 
2014-2020 (Regulamentul CFM și AII), 
deoarece acest acord nu reflectă niciuna 
dintre prioritățile și preocupările care ar 
putea contribui la o redresare a stării 
actuale de criză socială, economică și 
financiară și care ar putea remedia 
situația de urgență socială cu care se 
confruntă în momentul de față numeroase 
state membre ale UE; subliniază că acest 
acord, care va constrânge Uniunea în 
următorii șapte ani, precum și măsurile 
adoptate de Consiliul European, Comisia 
Europeană, Banca Centrală Europeană și 
Fondul Monetar Internațional pentru a 
combate criza socială, economică și 
financiară vor provoca doar o creștere 
impresionantă a șomajului, reduceri 
drastice ale salariilor, o vârstă mai 
ridicată de pensionare, cheltuieli publice 
mai reduse în domenii precum cercetarea, 
inovarea, educația și sănătatea;

Or. en

Amendamentul 2
Helga Trüpel
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută acordul politic încheiat la 27 iunie 
2013 la cel mai înalt nivel politic între 
Parlament, Președinția irlandeză și Comisie 
privind pachetul pentru cadrul financiar 
multianual (CFM) 2014-2020 
(Regulamentul CFM și AII), pe care-l 
consideră cea mai mare reușită posibilă 
având în vedere circumstanțele și 
procedurile actuale; este hotărât să facă uz 
pe deplin, în cadrul următoarelor proceduri 
bugetare, de noile instrumente instituite, 
mai ales în ceea ce privește flexibilitatea;

1. respinge acordul politic încheiat la 27 
iunie 2013 la cel mai înalt nivel politic 
între Parlament, Președinția irlandeză și 
Comisie privind pachetul pentru cadrul 
financiar multianual (CFM) 2014-2020 
(Regulamentul CFM și AII), considerând 
că rezultatul este departe de poziția de 
negociere inițială a Parlamentului 
European și nu răspunde niciuneia dintre 
cerințele cheie ale Parlamentului 
formulate în rezoluția sa din 13 martie 
2013, adoptată cu o majoritate 
covârșitoare, cum ar fi o creștere 
substanțială pentru politicile care vizează 
viitorul, o revizuire obligatorie și 
cuprinzătoare, o flexibilitate generală 
maximă și un acord privind resursele 
proprii; prin urmare, solicită Consiliului 
și Comisiei să continue negocierile cu 
privire la CFM pentru a ajunge la un 
rezultat mai echilibrat;

Or. en

Amendamentul 3
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută acordul politic încheiat la 27 iunie 
2013 la cel mai înalt nivel politic între 
Parlament, Președinția irlandeză și Comisie 
privind pachetul pentru cadrul financiar 
multianual (CFM) 2014-2020 
(Regulamentul CFM și AII), pe care-l 
consideră cea mai mare reușită posibilă 
având în vedere circumstanțele și 
procedurile actuale; este hotărât să facă uz 
pe deplin, în cadrul următoarelor proceduri 
bugetare, de noile instrumente instituite, 

1. salută acordul politic încheiat la 27 iunie 
2013 la cel mai înalt nivel politic între 
Parlament, Președinția irlandeză și Comisie 
privind pachetul pentru cadrul financiar 
multianual (CFM) 2014-2020 
(Regulamentul CFM și AII), însă 
amintește că trebuie încă îndeplinite o 
serie de condiții înainte de a putea supune 
pachetul la vot; este hotărât să facă uz pe 
deplin de puterile sale legislative în 
procesul actual de negociere privind 
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mai ales în ceea ce privește flexibilitatea; temeiul juridic pentru noile programe 
precum și, în cadrul următoarelor 
proceduri bugetare, de noile instrumente 
instituite, mai ales în ceea ce privește 
flexibilitatea;

Or. en

Amendamentul 4
Eider Gardiazábal Rubial

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută acordul politic încheiat la 27 iunie 
2013 la cel mai înalt nivel politic între 
Parlament, Președinția irlandeză și Comisie 
privind pachetul pentru cadrul financiar 
multianual (CFM) 2014-2020 
(Regulamentul CFM și AII), pe care-l 
consideră cea mai mare reușită posibilă 
având în vedere circumstanțele și 
procedurile actuale; este hotărât să facă uz 
pe deplin, în cadrul următoarelor proceduri 
bugetare, de noile instrumente instituite, 
mai ales în ceea ce privește flexibilitatea;

1. ia act de acordul politic încheiat la 27 
iunie 2013 la cel mai înalt nivel politic 
între Parlament, Președinția irlandeză și 
Comisie privind pachetul pentru cadrul 
financiar multianual (CFM) 2014-2020 
(Regulamentul CFM și AII); este hotărât să 
facă uz pe deplin, în cadrul următoarelor 
proceduri bugetare, de noile instrumente 
instituite, mai ales în ceea ce privește 
flexibilitatea;

Or. en

Amendamentul 5
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că negocierile îndelungate și 
dificile atât din cadrul Consiliului, cât și de 
la nivel interinstituțional și rezultatul 
acestora nu constituie o punere în 
aplicare satisfăcătoare a noilor prevederi 

2. subliniază că negocierile îndelungate și 
dificile atât din cadrul Consiliului, cât și de 
la nivel interinstituțional, au dezvăluit o 
încălcare din partea Consiliului a noilor 
prevederi ale TFUE referitoare la CFM, 
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ale TFUE referitoare la CFM, fiind prima 
dată când au fost puse în aplicare, mai ales 
în ceea ce privește rolul și prerogativele 
Parlamentului;

fiind prima dată când au fost puse în 
aplicare, mai ales în ceea ce privește rolul 
și prerogativele Parlamentului;

Or. en

Amendamentul 6
Helga Trüpel
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că negocierile îndelungate și 
dificile atât din cadrul Consiliului, cât și de 
la nivel interinstituțional și rezultatul 
acestora nu constituie o punere în aplicare 
satisfăcătoare a noilor prevederi ale TFUE 
referitoare la CFM, fiind prima dată când 
au fost puse în aplicare, mai ales în ceea ce 
privește rolul și prerogativele 
Parlamentului;

2. este convins că negocierile îndelungate 
și dificile atât din cadrul Consiliului, cât și 
de la nivel interinstituțional și rezultatul 
acestora constituie o punere în aplicare 
nesatisfăcătoare a noilor prevederi ale 
TFUE referitoare la CFM, fiind prima dată 
când au fost puse în aplicare, mai ales în 
ceea ce privește rolul și prerogativele 
Parlamentului;

Or. en

Amendamentul 7
Alda Sousa, Jürgen Klute

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. Regretă profund încheierea acestui 
acord și respinge cu fermitate procedura 
secretă și nedemocratică care a condus la 
acordul politic, fără consultarea în 
prealabil a grupurilor politice din 
Parlamentul European; regretă faptul că 
Consiliul European nu a ținut seama de 
rolul și competențele Parlamentului 
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stabilite în Tratatul de la Lisabona;

Or. en

Amendamentul 8
Alda Sousa, Jürgen Klute

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază eșecul negocierilor cu 
Consiliul pe marginea tuturor dispozițiilor 
Regulamentului CFM și a Acordului 
interinstituțional, care trebuiau să asigure 
că Uniunea va dispune de un buget 
modern, orientat spre viitor, flexibil și 
transparent, capabil să genereze creștere 
economică, să creeze locuri de muncă 
decente și să elimine decalajul dintre 
angajamentele politice și mijloacele 
bugetare ale Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 9
Helga Trüpel
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. regretă faptul că Consiliul a considerat
concluziile Consiliului European din 8 
februarie 2013 ca având caracter 
obligatoriu pentru negociatorii Consiliului; 
subliniază că concluziile Consiliului 
European includ, de asemenea, elemente 
care intră sub incidența procedurii 
legislative ordinare, ca, de exemplu, criterii 
detaliate privind alocările, pachetele 

3. regretă faptul că Consiliul consideră
concluziile Consiliului European din 8 
februarie 2013 ca având caracter 
obligatoriu pentru negociatorii Consiliului; 
subliniază că concluziile Consiliului 
European includ, de asemenea, elemente 
care intră sub incidența procedurii 
legislative ordinare, ca, de exemplu, criterii
detaliate privind alocările, pachetele 
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financiare în funcție de programe sau 
beneficiar, precum și alocări financiare 
discreționare care ajustează nivelul 
creditelor de la bugetul Uniunii restituite 
statelor membre;

financiare în funcție de programe sau 
beneficiar, precum și alocări financiare 
discreționare care ajustează nivelul 
creditelor de la bugetul Uniunii restituite 
statelor membre; atrage atenția asupra 
faptului că această negociere a condus la 
o situație în care Consiliul European 
deține de facto puterea legislativă, fiind în 
contradicție cu prevederile și spiritul 
Tratatului de la Lisabona;

Or. en

Amendamentul 10
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. regretă faptul că Consiliul a considerat
concluziile Consiliului European din 8 
februarie 2013 ca având caracter 
obligatoriu pentru negociatorii Consiliului; 
subliniază că concluziile Consiliului 
European includ, de asemenea, elemente 
care intră sub incidența procedurii 
legislative ordinare, ca, de exemplu, criterii 
detaliate privind alocările, pachetele 
financiare în funcție de programe sau 
beneficiar, precum și alocări financiare 
discreționare care ajustează nivelul 
creditelor de la bugetul Uniunii restituite 
statelor membre;

3. denunță faptul că Consiliul consideră
concluziile Consiliului European din 8 
februarie 2013 ca având caracter 
obligatoriu pentru negociatorii Consiliului; 
subliniază că concluziile Consiliului 
European includ, de asemenea, elemente 
care intră sub incidența procedurii 
legislative ordinare, ca, de exemplu, criterii 
detaliate privind alocările, pachetele 
financiare în funcție de programe sau 
beneficiar, precum și alocări financiare 
discreționare care ajustează nivelul 
creditelor de la bugetul Uniunii restituite 
statelor membre;

Or. en

Amendamentul 11
Helga Trüpel
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. își exprimă hotărârea fermă de a-și 
exercita pe deplin prerogativele legislative 
prevăzute în Tratatul de la Lisabona; 
afirmă din nou că negocierile privind 
elementele care intră sub incidența 
procedurii legislative ordinare nu pot fi 
anticipate de concluziile Consiliului 
European referitoare la CFM, concluzii 
care trebuie considerate drept simple 
recomandări politice adresate Consiliului; 
avertizează Consiliul în privința oricărei 
încercări de a reduce puterea legislativă a 
Parlamentului European, în special cu 
privire la reforma politicii de coeziune și a 
politicii agricole comune (PAC);

Or. en

Amendamentul 12
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. regretă, în plus, faptul că numeroase 
întrevederi și reuniuni desfășurate de-a 
lungul ultimilor câțiva ani între delegația sa 
și președințiile succesive ale Consiliului nu 
au avut niciun impact asupra spiritului, 
agendei sau conținutului negocierilor, nici 
asupra poziției Consiliului ori asupra 
nevoii de a distinge aspectele legislative 
ale acordului privind CFM de cele 
bugetare;

4. deplânge profund, în plus, faptul că 
numeroase întrevederi și reuniuni 
desfășurate de-a lungul ultimilor câțiva ani 
între delegația sa și președințiile succesive 
ale Consiliului nu au avut niciun impact 
asupra spiritului, agendei sau conținutului 
negocierilor, nici asupra poziției 
Consiliului ori, până în prezent, asupra 
nevoii de a distinge aspectele legislative 
ale acordului privind CFM de cele 
bugetare;

Or. en
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Amendamentul 13
Helga Trüpel
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4 a. Regretă profund lipsa ambiției și a 
unei abordări constructive din partea 
Comisiei Europene care nu și-a îndeplinit 
rolul crucial în procesul decizional;

Or. en

Amendamentul 14
Alda Sousa, Jürgen Klute

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. reiterează nevoia de a spori 
transparența și de a asigura o procedură 
democratică care să permită și să 
garanteze prezența reprezentanților 
tuturor grupurilor politice din PE în toate 
etapele procesului de negociere; 
subliniază în mod insistent că trebuie să 
dispună de toate informațiile relevante 
deținute de Comisie cu privire la nivelul 
convenit al alocărilor naționale acordate 
în cadrul politicii de coeziune și al celei 
agricole, inclusiv cu privire la derogările 
și alocările specifice acordate fiecărui stat 
membru; solicită, de asemenea, toate 
informațiile relevante cu privire la 
impactul asupra fiecărui stat membru al 
deciziilor luate cu privire la capitolul 
„Venituri” din CFM;

Or. en
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Amendamentul 15
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia pentru bugete, în 
colaborare cu Comisia pentru afaceri 
constituționale, să tragă concluziile 
necesare și să prezinte noi propuneri, în 
timp util, înainte de revizuirea sau 
propunerile de revizuire din 2016, privind 
modalitățile de desfășurare ale unor astfel 
de negocieri pentru a garanta natura 
transparentă și democratică a întregului 
proces de stabilire a bugetului.

6. invită Comisia pentru bugete, în 
colaborare cu Comisia pentru afaceri 
constituționale, să tragă concluziile 
necesare și să prezinte noi propuneri, în 
timp util, înainte de revizuirea 
postelectorală din 2016, privind 
modalitățile de desfășurare ale unor astfel 
de negocieri pentru a garanta natura 
transparentă și democratică a întregului 
proces de stabilire a bugetului.

Or. en


