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Amendamentul 1
José Manuel Fernandes

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de acordul politic la care s-a ajuns 
la 27 iunie 2013 cu privire la cadrul 
financiar multianual (CFM) 2014-2020, 
care va permite să se continue finanțarea 
politicilor, axându-se pe noi priorități cu 
scopul de a realiza obiectivele Strategiei 
Europa 2020; își exprimă convingerea că 
un nivel înalt de protecție a mediului în 
Uniunea Europeană, considerarea sănătății 
drept o condiție prealabilă prosperității 
economice, siguranța alimentației umane și 
animale și mecanisme care să contribuie la 
protecția împotriva dezastrelor naturale și a 
celor provocate de factorul uman constituie 
valori fundamentale pentru toți cetățenii 
europeni;

1. ia act de acordul politic la care s-a ajuns 
la 27 iunie 2013 cu privire la cadrul 
financiar multianual (CFM) 2014-2020,
care va permite să se continue finanțarea 
politicilor, axându-se pe noi priorități cu 
scopul de a realiza obiectivele Strategiei 
Europa 2020; ia act de faptul că CFM este 
mult mai flexibil, ceea ce va permite 
valorificarea la maximum a fondurilor al 
căror nivel a fost redus substanțial de 
către statele membre față de propunerea 
inițială a Comisiei;  își exprimă 
convingerea că un nivel înalt de protecție a 
mediului în Uniunea Europeană, 
considerarea sănătății drept o condiție 
prealabilă prosperității economice, 
siguranța alimentației umane și animale și 
mecanisme care să contribuie la protecția 
împotriva dezastrelor naturale și a celor 
provocate de factorul uman constituie 
valori fundamentale pentru toți cetățenii 
europeni;

Or. en

Amendamentul 2
José Manuel Fernandes

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. Subliniază că CFM reprezintă un plan 
de cheltuieli care transpune în termeni 
financiari prioritățile Uniunii. Acesta nu 
este un buget pe șapte ani, ci reprezintă 
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baza exercițiului bugetar anual. CFM 
stabilește plafoanele maxime anuale pe 
care UE le poate cheltui în legătură cu 
diferite domenii politice. Acesta oferă atât 
un cadru politic, cât și unul bugetar spre 
beneficiul a 500 de milioane de cetățeni 
europeni.

Or. en

Amendamentul 3
José Manuel Fernandes

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. Subliniază că este necesară sprijinirea 
Europei pentru ca aceasta să se redreseze 
în urma crizei. 
Obiectivul planului de cheltuieli este de a 
impulsiona creșterea economică și de a 
spori numărul locurilor de muncă în 
Europa, de a încuraja agricultura 
ecologică și de a contribui la crearea unei 
Europe proeminente pe plan 
internațional, care dă dovadă de 
conștiință ecologică. 
Propunerile prevăd creșterea finanțării în 
domeniul cercetării și inovării, al 
educației și formării și al relațiilor 
externe. Se preconizează că cheltuielile 
din domeniul mediului vor reprezenta cel 
puțin 20% din cheltuielile Uniunii în 
perioada 2014-2020. 

Or. en

Amendamentul 4
Jutta Haug

Proiect de aviz
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Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. Ia act de poziția Consiliului 
referitoare la proiectul de buget pentru 
exercițiul financiar 2014, prin care acesta 
propune 142 226,9 milioane EUR sub 
formă de credite de angajament și 
135 004,6 milioane EUR sub formă de 
credite de plată, o scădere și mai 
accentuată față de propunerea inițială a 
Comisiei; 

Or. en

Amendamentul 5
José Manuel Fernandes

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. Ia act de faptul că foarte multe 
programe se încheie la data de 31 
decembrie 2013 (de exemplu protecția 
civilă) și solicită adoptarea unor noi 
temeiuri juridice în cadrul procedurii 
legislative ordinare până la începutul 
anului 2014 pentru a asigura finanțarea 
activităților de care beneficiază milioanele 
de persoane din Uniune;  subliniază că 
temeiurile juridice trebuie finalizate până 
la acea dată.

Or. en

Amendamentul 6
Jutta Haug

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5a. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
propunerea Consiliului de a reduce plățile 
alocate activităților de mediu și celor 
legate de schimbările climatice cu 
10,7 milioane EUR față de execuția 
bugetară anterioară, curentă sau cea 
viitoare;  nu va accepta aceste reduceri de 
plăți întrucât punerea în aplicare în acest 
domeniu de politică a fost întotdeauna 
extrem de satisfăcătoare; consideră 
argumentul Consiliului drept unul 
neconvingător, iar abordarea sa drept un 
simplu exercițiu aritmetic efectuat de 
Consiliu pentru a diminua totalul 
creditelor de plată; 

Or. en

Amendamentul 7
Jutta Haug

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. își exprimă sprijinul față de evidențierea 
regiunilor europene care aplică o abordare 
integrată benefică pentru climă în materie 
de transporturi, mediu, energie și deșeuri; 
sugerează Comisiei să acorde odată la cinci 
ani regiunilor care își ating obiectivele un 
premiu prin care eforturile depuse de 
acestea vor fi salutate;

6. își exprimă sprijinul față de evidențierea 
regiunilor europene care aplică o abordare 
integrată benefică pentru climă în materie 
de transporturi, mediu, energie și deșeuri; 
sugerează Comisiei să acorde odată la cinci 
ani regiunilor care își ating obiectivele un 
premiu prin care eforturile depuse de 
acestea vor fi salutate; invită Comisia să 
prezinte un prim proiect al premiului 
până la sfârșitul anului 2013;

Or. en

Amendamentul 8
Jutta Haug
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Proiect de aviz
Punctul 12 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12a. va schimba poziția Consiliului de a 
reduce bugetele agențiilor aflate sub 
responsabilitatea acestei comisii cu suma 
de 2 051 898 EUR; consideră justificarea 
Consiliului conform căreia reducerea ar 
corespunde sumelor de ajustare salarială 
din 2011 și 2012 drept o perdea de fum, 
întrucât agențiile sunt considerate de 
Consiliu drept o povară administrativă. 

Or. en


