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Amendamentul 1
António Fernando Correia de Campos

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că CFM ar trebui să conțină 
resursele financiare necesare pentru 
punerea în practică a inițiativelor din Actul 
privind piața unică, pentru a valorifica într-
o măsură mai mare potențialul pieței 
interne, asigurând astfel competitivitatea și 
creșterea economică ale UE în viitor;

1. subliniază că CFM ar trebui să conțină 
resursele financiare necesare pentru 
punerea în practică a inițiativelor din Actul 
privind piața unică, pentru a valorifica într-
o măsură mai mare potențialul pieței 
interne, asigurând astfel competitivitatea și 
creșterea economică favorabilă incluziunii 
și durabilă ale UE în viitor;

Or. pt

Amendamentul 2
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută cadrul financiar multianual 
propus pentru perioada 2014-2020 (CFM) 
și faptul că este corelat cu obiectivele 
Strategiei Europa 2020; subliniază, însă, 
că CFM nu conține toate elementele 
solicitate de Parlament în rezoluția sa din 
8 iunie 2011; atrage atenția asupra 
faptului că, chiar și în condițiile unei 
creșteri a nivelului resurselor pentru 
următorul CFM cu 5% comparativ cu 
nivelul din 2013, nu se poate aduce decât 
o contribuție limitată la realizarea 
obiectivelor și a angajamentelor convenite 
ale Uniunii și la respectarea principiului 
solidarității în cadrul Uniunii;

1. respinge cadrul financiar multianual 
propus pentru perioada 2014-2020 (CFM); 
subliniază că CFM propus nu ia în 
considerare necesitatea aplicării unor 
măsuri de austeritate la nivelul UE;
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Amendamentul 3
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că CFM ar trebui să conțină 
resursele financiare necesare pentru 
punerea în practică a inițiativelor din Actul 
privind piața unică, pentru a valorifica într-
o măsură mai mare potențialul pieței 
interne, asigurând astfel competitivitatea și 
creșterea economică ale UE în viitor;

2. subliniază că CFM ar trebui să conțină 
resurse financiare suficiente pentru 
punerea în practică a inițiativelor din Actul 
privind piața unică, pentru a valorifica într-
o măsură mai mare potențialul pieței 
interne, asigurând astfel competitivitatea și 
creșterea economică ale UE în viitor;

Or. en

Amendamentul 4
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că IMM-urile constituie 
coloana vertebrală a economiei europene și 
că CFM ar trebui să acorde un sprijin
hotărât unei politici a UE care are ca scop 
îmbunătățirea accesului IMM-urilor la 
finanțare, îmbunătățirea competitivității lor 
și promovarea antreprenoriatului; sprijină 
ferm programul propus pentru 
competitivitatea întreprinderilor și a 
IMM-urilor, dar consideră că pachetul 
financiar prevăzut ar trebui majorat și 
mai mult;

3. subliniază că IMM-urile constituie 
coloana vertebrală a economiei europene și 
că CFM ar trebui să sprijine o politică a 
UE care are ca scop îmbunătățirea 
accesului IMM-urilor la finanțare, 
îmbunătățirea competitivității lor și 
promovarea antreprenoriatului;

Or. en
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Amendamentul 5
Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că IMM-urile constituie 
coloana vertebrală a economiei europene și 
că CFM ar trebui să acorde un sprijin 
hotărât unei politici a UE care are ca scop 
îmbunătățirea accesului IMM-urilor la 
finanțare, îmbunătățirea competitivității lor 
și promovarea antreprenoriatului; sprijină 
ferm programul propus pentru 
competitivitatea întreprinderilor și a IMM-
urilor, dar consideră că pachetul financiar 
prevăzut ar trebui majorat și mai mult;

3. subliniază că IMM-urile constituie 
coloana vertebrală a economiei europene și 
că CFM ar trebui să acorde un sprijin 
hotărât unei politici a UE care are ca scop 
îmbunătățirea accesului IMM-urilor la 
finanțare, îmbunătățirea competitivității lor 
și promovarea antreprenoriatului; sprijină 
ferm programul propus pentru 
competitivitatea întreprinderilor și a IMM-
urilor, dar consideră că pachetul financiar 
prevăzut ar trebui majorat și mai mult,
până la 0,5% din CFM;

Or. en

Amendamentul 6
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța politicii de 
protecție a consumatorilor pentru 
asigurarea unui nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor în UE și pentru 
împuternicirea acestora în general; 
consideră că suma propusă pentru 
programul de protecție a consumatorilor 
în 2014-2020 este insuficientă pentru 
realizarea acestor obiective și solicită o 
majorare cu 5% a pachetului financiar 
respectiv;

4. subliniază importanța politicii de 
protecție a consumatorilor pentru 
asigurarea unui nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor în UE și pentru 
împuternicirea acestora în general;  

Or. en
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Amendamentul 7
António Fernando Correia de Campos

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reiterează că este necesar să se 
asigure finanțarea adecvată a finalizării 
pieței interne, care deservește circa 500 de 
milioane de cetățeni, ceea ce reprezintă o 
soluție credibilă pentru depășirea crizei 
economice și financiare cu care se 
confruntă UE;

Or. pt

Amendamentul 8
António Fernando Correia de Campos

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută călduros mecanismul Conectarea 
Europei propus pentru finanțarea de 
proiecte de infrastructură importante care 
să sprijine crearea pieței unice de energie și 
a pieței unice digitale și să intensifice 
totodată libera circulație a mărfurilor, a 
serviciilor și a persoanelor; subliniază că 
nevoile financiare din acest domeniu sunt 
enorme și că nu vor putea fi acoperite de 
suma propusă; prin urmare, este de părere 
că ar trebui să se acorde o atenție mai mare 
mecanismelor de finanțare inovatoare, cum 
ar fi obligațiunile UE pentru finanțarea de 
proiecte.

5. salută călduros mecanismul Conectarea 
Europei propus pentru finanțarea de 
proiecte de infrastructură importante care 
să sprijine crearea pieței unice de energie și 
a pieței unice digitale și să intensifice 
totodată libera circulație a mărfurilor, a 
serviciilor și a persoanelor, precum și să 
asigure o protecție mai puternică a 
consumatorilor, care vor putea astfel avea
acces la o piață mai transparentă și mai 
competitivă în ceea ce privește oferta și 
prețurile; subliniază că nevoile financiare 
din acest domeniu sunt enorme și că nu vor 
putea fi acoperite de suma propusă; prin 
urmare, este de părere că ar trebui să se 
acorde o atenție mai mare mecanismelor de 
finanțare inovatoare, cum ar fi obligațiunile 
UE pentru finanțarea de proiecte.

Or. pt
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Amendamentul 9
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută călduros mecanismul Conectarea 
Europei propus pentru finanțarea de 
proiecte de infrastructură importante care 
să sprijine crearea pieței unice de energie 
și a pieței unice digitale și să intensifice 
totodată libera circulație a mărfurilor, a 
serviciilor și a persoanelor; subliniază că 
nevoile financiare din acest domeniu sunt 
enorme și că nu vor putea fi acoperite de
suma propusă; prin urmare, este de părere 
că ar trebui să se acorde o atenție mai 
mare mecanismelor de finanțare 
inovatoare, cum ar fi obligațiunile UE 
pentru finanțarea de proiecte.

5. salută mecanismul Conectarea Europei 
propus pentru finanțarea de proiecte de 
infrastructură importante; subliniază că 
nevoile financiare din acest domeniu sunt 
enorme și că suma propusă nu le va putea 
acoperi pe toate;

Or. en

Amendamentul 10
Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a (nou) reamintește că cercetarea și 
inovarea sunt indispensabile pentru o 
piață unică puternică și competitivă;
solicită Consiliului să acorde un loc 
prioritar acestui domeniu de politică în 
următorul cadru financiar multianual și 
să majoreze alocația financiară pentru 
programul Orizont 2020 până la 100 de 
miliarde EUR;

Or. en
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