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Amendamentul 1
Frédéric Daerden

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. împărtășește punctul de vedere 
exprimat în concluziile Consiliului 
European din 15 martie 2013, potrivit 
căruia „abordarea șomajului este cea mai 
importantă provocare socială cu care ne 
confruntăm. În contextul actual, trebuie 
acordate o prioritate și o atenție speciale 
unor politici active în domeniul ocupării 
forței de muncă, în domeniul social și al 
pieței muncii, fiind necesară acordarea 
unei priorități deosebite promovării 
ocupării forței de muncă în rândul 
tinerilor”; solicită alocări bugetare 
ambițioase pentru această prioritate;

Or. en

Amendamentul 2
Jean Lambert

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că creșterea economică este 
esențială pentru mai multe locuri de 
muncă și sporirea prosperității și că este 
necesar ca fondurile structurale să fie 
direcționate mai eficient în vederea 
promovării creșterii și ca plățile de 
angajamente să fie accelerate;

1. reamintește că crearea mai multor locuri 
de muncă reprezintă un element esențial 
al dezvoltării economice și că este necesar 
ca fondurile structurale să fie direcționate 
mai eficient în vederea promovării
ocupării forței de muncă în conformitate 
cu Strategia UE 2020 și a accelerării 
plății angajamentelor;

Or. en
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Amendamentul 3
Frédéric Daerden

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că creșterea economică este 
esențială pentru mai multe locuri de muncă 
și sporirea prosperității și că este necesar ca 
fondurile structurale să fie direcționate mai 
eficient în vederea promovării creșterii și 
ca plățile de angajamente să fie accelerate;

1. consideră că prioritatea bugetului 
european în 2014 ar trebui să fie 
susținerea creșterii economice, a 
competitivității și a creării de locuri de 
muncă, precum și combaterea șomajului 
în rândul tinerilor; reamintește că 
creșterea economică este esențială pentru a 
crea mai multe locuri de muncă și sporirea 
prosperității și că este necesar ca fondurile 
structurale să fie direcționate mai eficient 
în vederea promovării creșterii și a creării 
de locuri de muncă și ca plățile de 
angajamente să fie accelerate;

Or. en

Amendamentul 4
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că creșterea economică este 
esențială pentru mai multe locuri de muncă 
și sporirea prosperității și că este necesar ca 
fondurile structurale să fie direcționate mai 
eficient în vederea promovării creșterii și 
ca plățile de angajamente să fie accelerate;

1. reamintește că creșterea economică este 
esențială pentru mai multe locuri de muncă 
și sporirea prosperității, că este necesar ca 
fondurile structurale să fie direcționate mai 
eficient în vederea promovării creșterii, că 
fluxurile de fonduri ar trebui să fie ușor 
de urmărit și accesibile publicului, astfel 
încât acesta să poată monitoriza și evalua 
eficacitatea lor, și că este necesar ca 
plățile de angajamente să fie accelerate;

Or. fi
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Amendamentul 5
Frédéric Daerden

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește Rezoluția sa din 13 martie 
2013 în care își exprimă hotărârea de a 
evita, în 2013, noi transferuri de plăți 
către viitorul CFM și face din adoptarea 
definitivă a unui buget rectificativ o 
precondiție pentru încheierea negocierilor 
privind CFM, solicitând, de asemenea, 
Consiliului să-și asume angajamentul 
politic de a proceda, până la sfârșitul 
exercițiului financiar în curs, la plata 
tuturor obligațiilor juridice scadente în 
2013; a subliniat și faptul că peste un 
sfert din proiectul de buget rectificativ 
2/2013 (3 253 milioane EUR) este destinat 
onorării angajamentelor din trecut și din 
prezent pentru Fondul social european;

Or. en

Amendamentul 6
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește că sprijinul financiar 
principal pentru politicile menite să 
abordeze șomajul și nivelurile constant 
ridicate ale sărăciei și să promoveze 
incluziunea socială în UE este asigurat 
prin FSE în următoarea perioadă 
bugetară; de aceea, invită statele membre 
să utilizeze 25% din bugetul alocat 
politicii de coeziune pentru FSE și să 
utilizeze 20% din suma alocată FSE 
pentru promovarea incluziunii sociale și 
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combaterea sărăciei, investind astfel în 
populația UE; 

Or. en

Amendamentul 7
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază necesitatea consolidării 
tuturor fondurilor bugetare destinate 
intervențiilor în domeniul social; 
consideră în special că suma alocată 
Fondului social european trebuie dublată 
pentru a face față consecințelor sociale 
ale crizei, îndeosebi șomajului și sărăciei;

Or. pt

Amendamentul 8
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. solicită majorarea ratei de cofinanțare 
din partea UE, în special pentru proiectele 
din domeniul social (FSE, Fondul de 
coeziune și programul PROGRESS), 
pentru a se garanta că statele membre cu 
dificultăți financiare pot utiliza pe deplin 
finanțarea acordată de UE; consideră că 
contribuția lor națională nu ar trebui să 
depășească 10%;

Or. pt
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Amendamentul 9
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. subliniază necesitatea de a include 
perspectiva de gen în reglementările 
privind ansamblul fondurilor UE și în 
execuția acestora și atrage atenția în mod 
deosebit asupra FSE, care ar trebui să 
dispună de o capacitate suficientă pentru 
a promova politicile de egalitate, de creare 
de locuri de muncă permanente și de 
calitate și de redistribuire echitabilă a 
veniturilor;

Or. pt

Amendamentul 10
Frédéric Daerden, Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. îndeamnă Comisia să acționeze rapid 
pentru a facilita punerea în aplicare a PSCI 
cu scopul de a promova politici active de 
sprijin pe piața muncii și un mix adecvat de 
politici în domeniul muncii care să 
îmbunătățească ratele de reîncadrare 
profesională, în special pentru șomerii pe 
termen lung;

2. îndeamnă Comisia să acționeze rapid 
pentru a facilita punerea în aplicare a FSE 
și a PSCI cu scopul de a promova politici 
active de sprijin pe piața muncii și un mix 
adecvat de politici în domeniul muncii care 
să îmbunătățească ratele de reîncadrare 
profesională, în special pentru șomerii pe 
termen lung, beneficiind în același timp de 
sinergiile create de cooperarea 
transfrontalieră;

Or. en

Amendamentul 11
Philippe Boulland
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. îndeamnă Comisia să acționeze rapid 
pentru a facilita punerea în aplicare a PSCI 
cu scopul de a promova politici active de 
sprijin pe piața muncii și un mix adecvat de 
politici în domeniul muncii care să 
îmbunătățească ratele de reîncadrare 
profesională, în special pentru șomerii pe 
termen lung;

2. îndeamnă Comisia să acționeze rapid 
pentru a facilita punerea în aplicare a PSCI 
cu scopul de a promova politici active de 
sprijin pe piața muncii și un mix adecvat de 
politici în domeniul muncii care să 
îmbunătățească ratele de reîncadrare 
profesională, în special pentru șomerii pe 
termen lung, progresul, microfinanțarea și 
parteneriatele transfrontaliere fiind 
instrumentele care ar trebui promovate în 
statele membre;

Or. fr

Amendamentul 12
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. propune înființarea unei linii 
bugetare, susținută de o finanțare 
adecvată, pentru a contribui la 
schimbarea situației falșilor lucrători 
independenți, permițându-le să aibă 
contracte de muncă corespunzătoare 
însoțite de drepturi sociale, acest lucru 
reprezentând un aspect esențial legat de 
drepturile lucrătorilor; 

Or. pt

Amendamentul 13
Frédéric Daerden, Kinga Göncz, Jutta Steinruck
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia să faciliteze 
implementarea rapidă a Inițiativei privind 
ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor 
și să utilizeze întregul potențial al acțiunii 
pregătitoare „Primul tău loc de muncă 
EURES” pentru a stimula mobilitatea, 
precum și pe cel al acțiunii pregătitoare
„Măsuri de integrare activă destinate 
tinerilor - punerea în aplicare a inițiativei
«Tineretul în mișcare»” pentru a pune în 
practică „garanțiile pentru tineret”;

3. insistă ca, în cadrul bugetului 2014, să 
se acorde prioritate combaterii șomajului 
în rândul tinerilor; solicită ca activitățile 
sub egida Inițiativei privind ocuparea forței 
de muncă în rândul tinerilor să fie 
concentrate în primii trei ani ai cadrului 
financiar multianual 2014-2020 și să se
utilizeze întregul potențial al acțiunii 
pregătitoare „Primul tău loc de muncă 
EURES” și al programelor specifice de 
mobilitate din cadrul axei EURES al 
PSCI pentru a stimula mobilitatea, precum 
și pe cel al acțiunii pregătitoare „Măsuri de 
integrare activă destinate tinerilor - punerea 
în aplicare a inițiativei «Tineretul în 
mișcare»” pentru a pune în practică
„garanțiile pentru tineret”;

Or. en

Amendamentul 14
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. deplânge faptul că fondurile alocate 
Inițiativei privind ocuparea forței de 
muncă în rândul tinerilor sunt cu mult 
sub nivelul necesar pentru a avea un 
impact real asupra șomajului în rândul 
tinerilor; atrage atenția, în acest sens, 
asupra studiului OIM intitulat „Criza 
locurilor de muncă din zona euro: 
tendințe și răspunsuri politice”, care 
constată că trebuie să fie alocate 
21 de miliarde EUR pentru ca inițiativa să 
aibă impact asupra ratei șomajului în 
rândul tinerilor; 
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Or. pt

Amendamentul 15
Frédéric Daerden, Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. este de părere că bugetul UE ar trebui să 
sprijine măsurile de formare și calificare 
profesională;

4. este de părere că bugetul UE ar trebui să 
sprijine măsurile de formare și calificare 
profesională prin alocări bugetare 
adecvate pentru FSE și programul 
„Erasmus pentru toți”; reamintește, în 
acest sens, propunerea pentru 
Recomandarea Consiliului privind 
înființarea unei garanții pentru tineret; 

Or. en

Amendamentul 16
Jean Lambert

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește importanța unei finanțări 
adecvate pentru rețelele societății civile, în 
special dată fiind percepția publică 
privind distanța tot mai mare dintre UE și 
cetățenii pe care îi reprezintă;

Or. en

Amendamentul 17
Frédéric Daerden

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. îndeamnă Comisia să asigure credite de 
plată suficiente la linia bugetară aferentă 
Fondului european de ajustare la 
globalizare;

5. subliniază rolul esențial pe care îl poate 
juca un FEG reînnoit în îmbunătățirea 
ratelor de reîncadrare profesională, dat 
fiind accentul său puternic pe formarea 
profesională și consilierea în carieră; 
îndeamnă Comisia să asigure credite de 
plată suficiente, de cel puțin 
75 000 000 EUR, la linia bugetară aferentă 
Fondului european de ajustare la 
globalizare; regretă faptul că lipsa de 
credite de plată la sfârșitul lui 2012 a 
contribuit la întârzieri suplimentare în 
mobilizarea acestui fond; reamintește că 
FEG a fost creat ca instrument specific și 
separat, având obiective și termene proprii 
și că, prin urmare, este oportun să 
dispună de fonduri specifice, evitându-se 
astfel, pe cât posibil, transferurile de la 
alte linii bugetare, așa cum s-a întâmplat 
în trecut, ceea ce ar putea împiedica 
realizarea obiectivelor de politică ale 
FEG; speră ca viitoarele îmbunătățiri ale 
procedurii să fie integrate în noul 
regulament privind Fondul european de 
ajustare la globalizare (2014–2020) și că 
FEG va atinge un grad sporit de eficiență, 
transparență și vizibilitate;

Or. en

Amendamentul 18
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. îndeamnă Comisia să asigure credite de 
plată suficiente la linia bugetară aferentă 
Fondului european de ajustare la 
globalizare;

5. îndeamnă Comisia să asigure credite de 
plată suficiente la linia bugetară aferentă 
Fondului european de ajustare la 
globalizare și să se asigure că statele 
membre utilizează acest fond în mod 
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corect și adecvat;

Or. fr

Amendamentul 19
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită alocarea substanțială și 
accelerată de credite de angajament și de 
plată pentru Fondul de ajutor european 
pentru cele mai defavorizate persoane în 
vederea combaterii sărăciei extreme;

6. solicită, în ceea ce privește 
angajamentele bugetare pentru Fondul de 
ajutor european pentru cele mai 
defavorizate persoane, ca volumul 
resurselor alocate pentru perioada 2014-
2020 să totalizeze 5 000 000 000 EUR;

Or. pt

Amendamentul 20
Csaba Őry

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită alocarea substanțială și 
accelerată de credite de angajament și de 
plată pentru Fondul de ajutor european 
pentru cele mai defavorizate persoane în 
vederea combaterii sărăciei extreme;

6. solicită, la începutul perioadei de 
planificare de șapte ani, alocarea 
substanțială și accelerată de credite de 
angajament și de plată pentru Fondul de 
ajutor european pentru cele mai 
defavorizate persoane în vederea 
combaterii sărăciei extreme;

Or. en

Amendamentul 21
Hans-Peter Martin
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită alocarea substanțială și 
accelerată de credite de angajament și de 
plată pentru Fondul de ajutor european 
pentru cele mai defavorizate persoane în 
vederea combaterii sărăciei extreme;

6. solicită alocarea substanțială și 
accelerată de credite de angajament și de 
plată pentru Fondul de ajutor european 
pentru persoanele cele mai defavorizate și 
mai afectate de excluziunea socială în 
vederea combaterii sărăciei extreme;

Or. de

Amendamentul 22
Frédéric Daerden, Emer Costello

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită alocarea substanțială și 
accelerată de credite de angajament și de 
plată pentru Fondul de ajutor european 
pentru cele mai defavorizate persoane în 
vederea combaterii sărăciei extreme;

6. solicită alocarea substanțială și 
accelerată de credite de angajament și de 
plată pentru Fondul de ajutor european 
pentru cele mai defavorizate persoane în 
vederea combaterii sărăciei extreme în 
contextul creșterii actuale a ratei acesteia 
și ca alocarea respectivă să nu inferioară, 
în termeni reali, alocării anuale 2007-
2013 pentru programul european de 
ajutor alimentar în favoarea persoanelor 
defavorizate; consideră, având în vedere 
data la care trebuie inițiate licitațiile, 
termenele de adoptare a prezentului 
regulament și pregătirea programelor 
operaționale, că ar trebui elaborate 
reglementări care să permită o tranziție 
flexibilă în 2014, pentru a evita orice 
întrerupere a aprovizionării cu produse 
alimentare în iarna 2013-2014;

Or. en

Amendamentul 23
Frédéric Daerden
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Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază rolul programului PSCI în 
sprijinirea activităților și a schimbului de 
bune practici privind intervențiile și 
mecanismele politice de succes vizând 
reducerea și prevenirea excluziunii pe 
termen lung;

Or. en

Amendamentul 24
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază rolul programului PSCI în 
sprijinirea activităților și a schimbului de 
bune practici privind intervențiile și 
mecanismele politice de succes vizând 
reducerea și prevenirea excluziunii 
sociale;

Or. en

Amendamentul 25
Frédéric Daerden

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază că, în domeniul incluziunii 
sociale, ar trebui să se aplice principiile 
integrării dimensiunii de gen deoarece o 
proporție mai ridicată de femei decât de 
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bărbați suferă de sărăcie din cauza 
excluderii de pe piața muncii și din cauza 
diferenței de salarizare dintre bărbați și 
femei;

Or. en

Amendamentul 26
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază faptul că bugetul 2014 ar 
trebui să sprijine măsurile de promovare a 
antreprenoriatului în microîntreprinderi și 
în întreprinderile mici și mijlocii, inclusiv a 
antreprenoriatului social, a întreprinderilor 
sociale inovatoare și a activității 
independente, și să faciliteze accesul la 
finanțare prin intermediul axei
„antreprenoriatului social” din cadrul 
PSCI;

7. subliniază faptul că bugetul 2014 ar 
trebui să sprijine măsurile de promovare a 
antreprenoriatului în microîntreprinderi și 
în întreprinderile mici și mijlocii, inclusiv a 
antreprenoriatului social, a întreprinderilor 
sociale inovatoare și a activității 
independente, și să faciliteze accesul la 
finanțare prin intermediul axei
„antreprenoriatului social” din cadrul 
PSCI, în special pentru întreprinderile 
care au dezvoltat aspectul social în 
aplicarea RSI;

Or. fr

Amendamentul 27
Csaba Őry

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază faptul că bugetul 2014 ar 
trebui să sprijine măsurile de promovare a 
antreprenoriatului în microîntreprinderi și 
în întreprinderile mici și mijlocii, inclusiv a 
antreprenoriatului social, a întreprinderilor 
sociale inovatoare și a activității 
independente, și să faciliteze accesul la 
finanțare prin intermediul axei

7. subliniază faptul că bugetul 2014 ar 
trebui să sprijine măsurile de promovare a 
antreprenoriatului în microîntreprinderi și 
în întreprinderile mici și mijlocii, inclusiv a 
antreprenoriatului social, a întreprinderilor 
sociale inovatoare și a activității 
independente, și să faciliteze accesul la 
finanțare prin intermediul axei
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„antreprenoriatului social” din cadrul 
PSCI;

„antreprenoriatului social” din cadrul 
PSCI; solicită facilitarea accesului la 
microcreditele disponibile prin 
Instrumentul de microfinanțare și 
consolidarea sistemului EURES pentru a 
îmbunătăți mobilitatea profesională;

Or. en

Amendamentul 28
Frédéric Daerden, Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază faptul că bugetul 2014 ar 
trebui să sprijine măsurile de promovare a 
antreprenoriatului în microîntreprinderi și 
în întreprinderile mici și mijlocii, inclusiv a 
antreprenoriatului social, a întreprinderilor 
sociale inovatoare și a activității 
independente, și să faciliteze accesul la 
finanțare prin intermediul axei
„antreprenoriatului social” din cadrul 
PSCI;

7. subliniază faptul că bugetul 2014 ar 
trebui să sprijine măsurile de promovare a 
antreprenoriatului în microîntreprinderi și 
în întreprinderile mici și mijlocii, inclusiv a 
antreprenoriatului social, a întreprinderilor 
sociale inovatoare și a activității 
independente, și să faciliteze accesul la 
finanțare prin intermediul axei
„Microfinanțare și antreprenoriat social” 
din cadrul PSCI;

Or. en

Amendamentul 29
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. atrage atenția asupra faptului că 
microîntreprinderile, întreprinderile mici 
și mijlocii angajează un număr mare de 
lucrători în UE și că una dintre 
principalele probleme care frânează 
crearea unor astfel de întreprinderi și 
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viabilitatea lor este dificultatea obținerii 
de finanțare; propune, așadar, să se pună 
un accent sporit pe elementul 
microfinanțării din cadrul PSCI;

Or. pt

Amendamentul 30
Frédéric Daerden, Stephen Hughes

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază faptul că bugetul 2014 ar 
trebui să promoveze un nivel ridicat de 
protecție a lucrătorilor și de cultură 
preventivă în întreaga UE și să contribuie 
la abordarea noilor provocări pentru 
sănătate și siguranța la locul de muncă 
generate de criza economică și financiară.

8. subliniază faptul că bugetul 2014 ar 
trebui să asigure o finanțare adecvată 
pentru OSHA și pentru componenta 
legată de sănătatea și securitatea în 
muncă din cadrul programului PSCI 
pentru a susține și a promova în 
continuare un nivel ridicat de protecție a 
lucrătorilor și de cultură preventivă în 
întreaga UE și să contribuie la abordarea 
noilor provocări pentru sănătate și 
siguranța la locul de muncă generate de 
criza economică și financiară în cadrul 
unei strategii reînnoite a UE pentru 2014-
2020 privind sănătatea și securitatea în 
muncă;

Or. en

Amendamentul 31
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază faptul că bugetul 2014 ar 
trebui să promoveze un nivel ridicat de 
protecție a lucrătorilor și de cultură 
preventivă în întreaga UE și să contribuie 
la abordarea noilor provocări pentru 

8. subliniază faptul că bugetul 2014 ar 
trebui să asigure o finanțare adecvată 
pentru OSHA și pentru programele și 
activitățile legate de sănătatea și 
securitatea în muncă pentru a susține și a 
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sănătate și siguranța la locul de muncă 
generate de criza economică și financiară.

promova în continuare un nivel ridicat de 
protecție a lucrătorilor și de cultură 
preventivă în întreaga UE și să contribuie 
la abordarea noilor provocări pentru 
sănătate și siguranța la locul de muncă 
generate de criza economică și financiară
în cadrul unei strategii reînnoite a UE 
pentru 2014-2020 privind sănătatea și 
securitatea în muncă;

Or. en

Amendamentul 32
Jean Lambert

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază faptul că bugetul 2014 ar 
trebui să promoveze un nivel ridicat de 
protecție a lucrătorilor și de cultură 
preventivă în întreaga UE și să contribuie 
la abordarea noilor provocări pentru 
sănătate și siguranța la locul de muncă 
generate de criza economică și financiară.

8. subliniază faptul că bugetul 2014 ar 
trebui să promoveze un nivel ridicat de 
protecție a lucrătorilor și de cultură 
preventivă în întreaga UE și să contribuie 
la abordarea noilor provocări pentru 
sănătate și siguranța la locul de muncă 
generate de criza economică și financiară, 
precum și de dezvoltarea noilor sectoare 
industriale;

Or. en

Amendamentul 33
Frédéric Daerden

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. reamintește că articolul 312 alineatul 
(4) din TFUE prevede aplicarea 
plafoanelor corespunzătoare ultimului an 
al actualului CFM în cazul în care nu se 
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ajunge la niciun acord privind următorul 
CFM în timp util și că se va aplica 
articolul 30 din actualul acord 
interinstituțional privind disciplina 
bugetară și buna gestiune financiară, 
ceea ce înseamnă prelungirea plafoanelor 
aferente exercițiului 2013, ajustate pe 
baza unui deflator fix de 2% pe an, până 
la adoptarea unui nou regulament privind 
CFM; reamintește, în această 
eventualitate, disponibilitatea sa de a 
ajunge rapid la un acord cu Consiliul și 
cu Comisia care să asigure temeiurile 
juridice necesare pentru realizarea 
programelor și politicilor UE în 2014, în 
special pentru noul PSCI, Fondul 
european de ajustare la globalizare și 
Fondul de ajutor european pentru cele 
mai defavorizate persoane;

Or. en


