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Amendamentul 1
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută procesul semestrului european 
destinat realizării unei guvernanțe
economice mai puternice; consideră că 
implementarea cu succes a Strategiei UE 
2020 implică asumarea unor angajamente 
financiare substanțiale, coordonate și 
adecvate pentru a realiza prioritățile 
acesteia atât la nivelul UE, cât și la nivel de 
stat membru și că orice limitare a creditelor 
din bugetul UE ar submina realizarea 
acesteia;

1. consideră că procesul semestrului 
european ar trebui să devină un 
instrument puternic pentru consolidarea 
coordonării economice și fiscale, care nu 
ar trebui să se limiteze la supravegherea 
programelor fiscale ale statelor membre, 
ci ar trebui să evalueze și alinierea 
bugetelor naționale la angajamentele și 
obiectivele Strategiei Europa 2020;
consideră că implementarea cu succes a 
Strategiei UE 2020 implică asumarea unor 
angajamente financiare substanțiale, 
coordonate și adecvate pentru a realiza 
prioritățile acesteia atât la nivelul UE, cât 
și la nivel de stat membru și că orice 
limitare a creditelor din bugetul UE ar 
submina realizarea acesteia;

Or. en

Amendamentul 2
Fiona Hall, Lena Ek

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută procesul semestrului european 
destinat realizării unei guvernanțe 
economice mai puternice; consideră că 
implementarea cu succes a Strategiei UE 
2020 implică asumarea unor angajamente 
financiare substanțiale, coordonate și 
adecvate pentru a realiza prioritățile 
acesteia atât la nivelul UE, cât și la nivel de 

1. salută procesul semestrului european 
destinat realizării unei guvernanțe 
economice mai puternice; consideră că 
implementarea cu succes a Strategiei UE 
2020 implică asumarea unor angajamente 
financiare substanțiale, coordonate,
transparente și adecvate pentru a realiza 
prioritățile acesteia atât la nivelul UE, cât 
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stat membru și că orice limitare a creditelor 
din bugetul UE ar submina realizarea 
acesteia;

și la nivel de stat membru și că orice
limitare a creditelor din bugetul UE ar 
submina realizarea acesteia;

Or. en

Amendamentul 3
Edit Herczog

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că, pentru a accelera 
dezvoltarea serviciilor de internet de mare 
viteză și pentru a valorifica beneficiile pe 
care le oferă o piață digitală unică 
gospodăriilor și întreprinderilor, în 
conformitate cu inițiativa emblematică „O 
agendă digitală pentru Europa” din 
cadrul Strategiei Europa 2020, finanțarea 
investițiilor în infrastructura de bandă 
largă și a programelor din domeniul 
infrastructurii ar trebui să fie coordonată 
mai bine, printr-o planificare mai bună la 
nivel național, regional și local, iar UE ar 
trebui să intensifice legăturile cu 
regiunile pentru a le ajuta să absoarbă 
fonduri structurale și de dezvoltare rurală 
în aceste scopuri;

Or. en

Amendamentul 4
Algirdas Saudargas

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. salută obiectivele Comisiei pentru 
proiectul de buget 2012 care sunt 
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conforme cu Strategia Europa 2020; 
regretă totuși că unele dintre prioritățile 
recunoscute ale UE sunt subfinanțate, în 
special politica energetică;

Or. en

Amendamentul 5
Fiona Hall, Lena Ek

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. este profund preocupat de discrepanța 
dintre prioritățile politice din bugetul UE 
și alocările financiare efective, îndeosebi 
în ceea ce privește politica energetică, ce 
reprezintă doar 0,5% din bugetul UE;

Or. en

Amendamentul 6
Edit Herczog

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază importanța Mecanismului 
de finanțare cu partajarea riscurilor din 
cadrul PC7 și a Programului pentru spirit 
antreprenorial și inovare din cadrul PCI, 
care servesc drept modele pentru 
instrumente financiare europene 
inovatoare ce reunesc fonduri din bugetul 
UE și resurse financiare ale BEI cu 
scopul de a facilita dezvoltarea 
întreprinderilor și a realiza obiectivele 
inițiativei emblematice “O Uniune a 
inovării” din cadrul Strategiei Europa 
2020; solicită Comisiei să consolideze 
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aceste instrumente în domeniul cercetării, 
inovării și energiei;

Or. en

Amendamentul 7
Algirdas Saudargas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că îmbunătățirea condițiilor 
pentru cercetare, dezvoltare și inovare, în 
special în ceea ce privește prioritățile în 
materie de energie durabilă, tehnologiile 
privind stocarea energiei, eficiența 
energetică și tehnologiile ecologice este 
vitală pentru a avansa în vederea realizării 
obiectivelor Strategiei UE 2020; solicită 
nu doar majori ale bugetului, ci și 
introducerea mai multor criterii de 
sustenabilitate în programele UE privind 
cercetarea, dezvoltarea și inovarea;

2. reamintește că investițiile în cercetare, 
dezvoltare și inovare sunt investiții pe 
termen lung, esențiale în vederea realizării 
obiectivelor Strategiei Europa 2020; în 
acest context, subliniază nevoia de a 
îmbunătăți condițiile pentru cercetare, 
dezvoltare și inovare; consideră că UE ar 
trebui să își concentreze cheltuielile pe 
domeniile care ne stimulează creșterea 
economică și competitivitatea, cum ar fi 
inovarea, cercetarea și dezvoltarea; este 
convins de faptul că, în același timp, 
progresele în materie de cercetare, 
inovare și dezvoltare trebuie să contribuie 
la abordarea provocărilor majore ale 
societății actuale; salută propunerea 
Comisiei de a majora bugetul alocat 
programelor UE privind cercetarea, 
dezvoltarea și inovarea; subliniază că este 
necesară o analiză detaliată înainte de
introducerea mai multor criterii de 
sustenabilitate în procedura de selecție a 
proiectelor;

Or. en

Amendamentul 8
Edit Herczog

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că îmbunătățirea condițiilor 
pentru cercetare, dezvoltare și inovare, în 
special în ceea ce privește prioritățile în 
materie de energie durabilă, tehnologiile 
privind stocarea energiei, eficiența 
energetică și tehnologiile ecologice este 
vitală pentru a avansa în vederea realizării 
obiectivelor Strategiei UE 2020; solicită nu 
doar majori ale bugetului, ci și 
introducerea mai multor criterii de 
sustenabilitate în programele UE privind 
cercetarea, dezvoltarea și inovarea;

2. subliniază că îmbunătățirea condițiilor 
pentru cercetare, dezvoltare și inovare, în 
special în ceea ce privește prioritățile în 
materie de energie durabilă, tehnologiile 
privind stocarea energiei, eficiența 
energetică și tehnologiile ecologice este 
vitală pentru a avansa în vederea realizării 
obiectivelor Strategiei UE 2020; solicită nu 
doar majorări ale bugetului, ci și 
introducerea mai multor criterii de 
sustenabilitate în programele UE privind 
cercetarea, dezvoltarea și inovarea;
subliniază că, deși programarea 
financiară prevede o majorare 
semnificativă a bugetului alocat 
programului TEN-Energie pentru 
perioada 2007-2013 comparativ cu 
alocarea inițială, suma planificată de 
22 de milioane EUR este în continuare 
extrem de redusă față de amploarea 
provocărilor și față de programul TEN-
Transport;

Or. en

Amendamentul 9
Reinhard Bütikofer

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că îmbunătățirea condițiilor 
pentru cercetare, dezvoltare și inovare, în 
special în ceea ce privește prioritățile în 
materie de energie durabilă, tehnologiile 
privind stocarea energiei, eficiența 
energetică și tehnologiile ecologice este 
vitală pentru a avansa în vederea realizării 
obiectivelor Strategiei UE 2020; solicită nu 
doar majori ale bugetului, ci și 
introducerea mai multor criterii de 

2. subliniază că îmbunătățirea condițiilor 
pentru cercetare, dezvoltare și inovare, în 
special în ceea ce privește prioritățile în 
materie de energie durabilă, tehnologiile 
privind stocarea energiei, eficiența 
energetică și tehnologiile ecologice este 
vitală pentru a avansa în vederea realizării 
obiectivelor Strategiei UE 2020; solicită nu 
doar majorări ale bugetului, ci și 
introducerea mai multor criterii de 
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sustenabilitate în programele UE privind 
cercetarea, dezvoltarea și inovarea;

sustenabilitate în programele UE privind 
cercetarea, dezvoltarea și inovarea, în 
conformitate cu obiectivele UE din 
domeniul energiei și al atenuării 
schimbărilor climatice, precum și 
eliminarea progresivă a subvențiilor 
pentru combustibilii fosili și tehnologiile 
depășite;

Or. en

Amendamentul 10
Fiona Hall, Lena Ek

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că îmbunătățirea condițiilor 
pentru cercetare, dezvoltare și inovare, în 
special în ceea ce privește prioritățile în 
materie de energie durabilă, tehnologiile 
privind stocarea energiei, eficiența 
energetică și tehnologiile ecologice este 
vitală pentru a avansa în vederea realizării 
obiectivelor Strategiei UE 2020; solicită nu 
doar majori ale bugetului, ci și 
introducerea mai multor criterii de 
sustenabilitate în programele UE privind 
cercetarea, dezvoltarea și inovarea;

2. subliniază că îmbunătățirea condițiilor 
pentru cercetare, dezvoltare și inovare, în 
special în ceea ce privește prioritățile în 
materie de energie durabilă, eficiența 
energetică și tehnologiile privind stocarea 
energiei, utilizarea eficientă a resurselor și 
tehnologiile ecologice este vitală pentru a 
avansa în vederea realizării obiectivelor 
Strategiei UE 2020; solicită nu doar
realocări ale bugetului, ci și introducerea 
mai multor criterii de sustenabilitate în 
programele UE privind cercetarea, 
dezvoltarea și inovarea; solicită în special 
punerea în aplicare a Planului european 
strategic privind tehnologiile energetice, 
în conformitate cu Concluziile Consiliului 
European din 4 februarie 2011; 

Or. en

Amendamentul 11
Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că îmbunătățirea condițiilor 
pentru cercetare, dezvoltare și inovare, în 
special în ceea ce privește prioritățile în 
materie de energie durabilă, tehnologiile 
privind stocarea energiei, eficiența 
energetică și tehnologiile ecologice este 
vitală pentru a avansa în vederea realizării 
obiectivelor Strategiei UE 2020; solicită nu 
doar majori ale bugetului, ci și 
introducerea mai multor criterii de 
sustenabilitate în programele UE privind 
cercetarea, dezvoltarea și inovarea;

2. subliniază că îmbunătățirea condițiilor 
pentru cercetare, dezvoltare și inovare, în 
special în ceea ce privește prioritățile în 
materie de energie durabilă, tehnologiile 
privind stocarea energiei și utilizarea 
eficientă a resurselor este vitală pentru a 
avansa în vederea realizării obiectivelor 
Strategiei UE 2020; solicită nu doar 
majorări ale bugetului, ci și axarea în mai 
mare măsură a programelor UE privind 
cercetarea, dezvoltarea și inovarea pe 
energia durabilă;

Or. en

Amendamentul 12
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că îmbunătățirea condițiilor 
pentru cercetare, dezvoltare și inovare, în 
special în ceea ce privește prioritățile în 
materie de energie durabilă, tehnologiile 
privind stocarea energiei, eficiența 
energetică și tehnologiile ecologice este 
vitală pentru a avansa în vederea realizării 
obiectivelor Strategiei UE 2020; solicită nu 
doar majori ale bugetului, ci și 
introducerea mai multor criterii de 
sustenabilitate în programele UE privind 
cercetarea, dezvoltarea și inovarea;

2. subliniază că îmbunătățirea condițiilor 
pentru cercetare, dezvoltare și inovare, în
special în ceea ce privește prioritățile în 
materie de energie regenerabilă și
durabilă, tehnologiile privind stocarea 
energiei, utilizarea eficientă a resurselor și 
tehnologiile ecologice este vitală pentru a 
avansa în vederea realizării obiectivelor 
Strategiei UE 2020; solicită nu doar 
majorări ale bugetului, ci și introducerea 
mai multor criterii de sustenabilitate în 
programele UE privind cercetarea, 
dezvoltarea și inovarea;

Or. lt

Amendamentul 13
Silvia-Adriana Țicău
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Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. atrage atenția asupra faptului că UE 
și statele membre nu au investit suficient 
în măsuri pentru reducerea emisiilor de 
CO2 și pentru creșterea eficienței 
energetice în sectorul clădirilor și în 
sectorul transporturilor; solicită Comisiei 
ca, în cooperare cu statele membre, să ia 
măsuri de creștere a eficienței energetice 
a clădirilor și a rețelelor urbane 
centralizate de încălzire și răcire, și să 
aloce finanțări mai mari în 2012, inclusiv 
cu ocazia revizuirilor cadrului financiar 
multianual;

Or. ro

Amendamentul 14
Reinhard Bütikofer

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. regretă profund că alocările bugetare 
propuse pentru 2012 în domeniul politicii 
energetice sunt de fapt în scădere și că 
sprijinul pentru prioritățile legate de 
energia durabilă reprezintă în continuare 
o proporție extrem de redusă a 
programelor de cercetare, dezvoltare și 
inovare (proporția cea mai redusă din 
cadrul componentei de cooperare a celui 
de Al șaptelea program-cadru, comparativ 
cu toate celelalte domenii de politică);

Or. en
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Amendamentul 15
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. solicită Comisiei și statelor membre 
ca, pentru a reduce emisiile poluante 
generate de sectorul transporturilor, să 
considere prioritare investițiile în 
dezvoltarea unei rețele electrice 
inteligente la nivel pan-european, care să 
fie capabilă să preia energia produsă la 
nivel local și regional din surse 
regenerabile și să contribuie la 
dezvoltarea infrastructurii necesare 
pentru utilizarea vehiculelor electrice;

Or. ro

Amendamentul 16
Fiona Hall, Lena Ek

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. regretă propunerea de a realoca 
fonduri din PC7 proiectului ITER; 
reamintește că este imperativă axarea pe 
tehnologiile care vor fi disponibile în 
viitorul apropiat sau care sunt deja 
disponibile, pentru a realiza obiectivele 
Strategiei Europa 2020, și nu pe proiecte 
pe termen mai lung precum ITER;

Or. en

Amendamentul 17
Silvia-Adriana Țicău
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Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază importanța programului 
Erasmus pentru tinerii antreprenori și 
solicită Comisiei să asigure o finanțare 
adecvată în 2012, astfel încât să se 
dubleze numărul de beneficiari;

Or. ro

Amendamentul 18
Algirdas Saudargas

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. regretă că proiectul de buget 2012 nu 
prevede alocarea de fonduri pentru 
tehnologiile din planul SET direct de la 
linia bugetară existentă;

Or. en

Amendamentul 19
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. solicită Comisiei ca, în cooperare cu 
statele membre, să asigure finanțarea 
proiectelor care vor contribui la realizarea 
obiectivului Agendei digitale de a asigura 
până în 2013 acoperirea în proporție de 
100% cu servicii în bandă largă;

Or. ro
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Amendamentul 20
Fiona Hall

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. regretă că în proiectul de buget se 
sugerează reducerea cu 12,5% a 
finanțării Rețelelor transeuropene de 
energie, care este oricum scăzută, și 
solicită alocarea unor fonduri 
suplimentare pentru acest program 
important al UE;

Or. en

Amendamentul 21
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 3c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. solicită Comisiei ca, în 2012, să 
asigure un nivel adecvat de finanțare 
pentru cercetarea și dezvoltarea 
aplicațiilor și serviciilor specifice GNSS;

Or. ro

Amendamentul 22
Reinhard Bütikofer

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită implementarea în continuare a 
Small Business Act, cu introducerea unor 

4. solicită implementarea în continuare a 
Small Business Act, cu introducerea unor 
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acțiuni de politică privind IMM-urile, 
inclusiv a unor măsuri pentru ameliorarea 
accesului și dezvoltarea unor programe 
specifice și a unor mecanisme financiare 
inovatoare; solicită revalorificarea 
Programului-cadru pentru competitivitate 
și inovare – un program-far pentru IMM-
uri;

acțiuni de politică privind IMM-urile, 
inclusiv a unor măsuri pentru ameliorarea 
accesului și dezvoltarea unor programe 
specifice și a unor mecanisme financiare 
inovatoare; solicită revalorificarea 
substanțială a programelor specifice din 
cadrul Programului-cadru pentru 
competitivitate și inovare – un program-far 
pentru IMM-uri – și sprijinirea deplină a 
agenției executive responsabile de 
punerea în aplicare a acestuia (EACI);

Or. en

Amendamentul 23
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită implementarea în continuare a 
Small Business Act, cu introducerea unor 
acțiuni de politică privind IMM-urile, 
inclusiv a unor măsuri pentru ameliorarea 
accesului și dezvoltarea unor programe 
specifice și a unor mecanisme financiare 
inovatoare; solicită revalorificarea 
Programului-cadru pentru competitivitate 
și inovare – un program-far pentru IMM-
uri;

4. solicită implementarea integrală a Small 
Business Act, cu introducerea unor acțiuni 
de politică privind IMM-urile, inclusiv a 
unor măsuri pentru ameliorarea accesului 
acestora la finanțare, creșterea 
participării lor la procedurile de achiziții 
publice și dezvoltarea unor programe 
specifice și a unor mecanisme financiare 
inovatoare; solicită revalorificarea 
Programului-cadru pentru competitivitate 
și inovare – un program-far pentru IMM-
uri;

Or. lt

Amendamentul 24
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. sprijină ideea emiterii de obligațiuni 
pentru proiecte cu scopul de a finanța 
nevoile importante de infrastructură și 
proiectele structurale ale Europei în 
cadrul Agendei Europa 2020, a noilor 
strategii anticipate ale UE, cum ar fi noua 
Strategie de dezvoltare a infrastructurii 
energetice și a altor proiecte de 
anvergură; invită Comisia și statele 
membre să se asigure că mecanismul 
obligațiunilor europene pentru proiecte 
este instituit cât mai curând posibil, 
înainte de 2014, care este data-limită 
menționată în documentul de consultare 
relevant al Comisiei;

Or. en

Amendamentul 25
Edit Herczog

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că investițiile în 
infrastructura energetică a Europei 
contribuie în mod optim la realizarea 
obiectivelor inițiativei emblematice „ O 
Europă eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor” din cadrul Strategiei 
Europa 2020, precum și că planul SET 
este pilonul tehnologic al politicii UE din 
domeniul energiei și al atenuării 
schimbărilor climatice; solicită, așadar, 
realizarea imediată a finanțării pe termen 
lung a dezvoltării acestei categorii de 
tehnologii energetice inovatoare și 
durabile;

Or. en
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Amendamentul 26
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că niște obiective clare în 
politica de energie durabilă, eficiența 
energetică și politica de eficiență a 
resurselor pot oferi avantaje în materie de 
rentabilitate economiei europene în 
ansamblul ei; solicită ca resurse publice și 
private de la nivelul UE și al statelor 
membre să fie alocate investițiilor în aceste 
sectoare prioritare;

5. consideră că niște obiective clare în 
politica de energie durabilă, eficiența 
energetică și politica de eficiență a 
resurselor pot oferi avantaje în materie de 
rentabilitate economiei europene în 
ansamblul ei; solicită ca resurse publice și 
private de la nivelul UE și al statelor 
membre să fie alocate investițiilor în aceste 
sectoare prioritare; salută, în acest sens, 
revizuirea Directivei privind impozitarea 
energiei, care poate asigura venituri 
suplimentare semnificative și oferi 
stimulente majore în favoarea utilizării 
surselor regenerabile de energie;

Or. en

Amendamentul 27
Algirdas Saudargas

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că niște obiective clare în
politica de energie durabilă, eficiența 
energetică și politica de eficiență a 
resurselor pot oferi avantaje în materie de 
rentabilitate economiei europene în 
ansamblul ei; solicită ca resurse publice și 
private de la nivelul UE și al statelor 
membre să fie alocate investițiilor în aceste 
sectoare prioritare;

5. consideră că niște obiective clare și o 
finanțare suficientă pentru politica 
privind energia durabilă, eficiența 
energetică și politica de eficiență a 
resurselor pot oferi avantaje în materie de 
rentabilitate economiei europene în 
ansamblul ei; solicită ca resurse publice și 
private de la nivelul UE și al statelor 
membre să fie alocate investițiilor în aceste 
sectoare prioritare;
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Or. en

Amendamentul 28
Fiona Hall, Lena Ek

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că niște obiective clare în
politica de energie durabilă, eficiența 
energetică și politica de eficiență a 
resurselor pot oferi avantaje în materie de 
rentabilitate economiei europene în 
ansamblul ei; solicită ca resurse publice și 
private de la nivelul UE și al statelor 
membre să fie alocate investițiilor în aceste 
sectoare prioritare;

5. consideră că niște obiective clare și 
ambițioase pentru politica privind energia
durabilă, eficiența energetică și politica de 
eficiență a resurselor pot oferi avantaje în 
materie de rentabilitate economiei 
europene în ansamblul ei; solicită ca 
resurse publice și private de la nivelul UE 
și al statelor membre să fie alocate 
investițiilor în aceste sectoare prioritare;

Or. en

Amendamentul 29
Reinhard Bütikofer

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. salută propunerea de majorare a 
bugetului pentru Agenția Europeană de 
Cooperare a Autorităților de 
Reglementare din Domeniul Energiei 
(ACER), ținând seama de adoptarea 
Regulamentului REMIT și de 
responsabilitățile generale sporite ale 
agenției; nu este însă de acord cu faptul 
că această majorare se bazează pe 
redistribuirea fondurilor aferente 
programului TEN-E și programului 
„Energie inteligentă – Europa” și solicită 
alocarea unor fonduri sporite pentru 
dezvoltarea rețelelor și tehnologiei din 
domeniul infrastructurii energetice a UE, 
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în special a rețelelor inteligente și a unei 
super-rețele europene;

Or. en

Amendamentul 30
Edit Herczog

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. reamintește că cifrele din 
programarea financiară privind 
EURATOM pentru exercițiul 2012 au un 
caracter indicativ accentuat; subliniază, 
așadar, că trebuie găsite fonduri 
suficiente la nivelul UE pentru proiecte 
privind siguranța și securitatea în 
domeniul nuclear, astfel încât să se 
acopere costurile testelor de rezistență din 
toate centralele nucleare din UE;

Or. en

Amendamentul 31
Algirdas Saudargas

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. reamintește importanța infrastructurii 
energetice integrate la nivelul UE pentru 
securitatea aprovizionării cu energie și o 
piață comună a energiei în UE; 
subliniază că resursele și așa limitate 
dedicate programului TEN-E nu ar trebui 
reduse, ci majorate în proiectul de buget;

Or. en
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Amendamentul 32
Edit Herczog

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că o guvernanță adecvată, o 
planificare exactă, o bună gestiune 
financiară, niște limite clare privind 
participarea UE și o linie bugetară 
separată trebuie asigurate pentru proiecte 
de mare anvergură înainte să fie alocate 
fonduri suplimentare; subliniază că 
fondurile alocate de UE acestor proiecte 
nu ar trebui să provină din redistribuirea 
fondurilor de la alte programe de
cercetare și dezvoltare ale UE și că 
eventualele costuri suplimentare trebuie 
să fie acoperite de statele membre sau 
părțile interesate din sectorul privat; 
subliniază că, în ceea ce privește Galileo, 
utilizatorii serviciului public reglementat 
și ai serviciului comercial ar trebui să 
contribuie la costuri.

6. subliniază că aceste soluții de urgență 
ar putea pune în pericol succesul și 
valoarea adăugată a unor proiecte
strategice de anvergură ale UE și ar putea 
submina impulsul politic asociat acestora; 
în locul acestora, trebuie găsite soluții 
bugetare pe termen lung, precum și soluții 
de finanțare durabile care să nu reducă 
fondurile alocate cercetării în alte 
domenii și care să asigure o finanțare la 
nivelul UE conformă cu cerințele tehnice 
ale acestor programe și în condițiile unui 
calendar care să asigure viabilitatea 
acestora;

Or. en

Amendamentul 33
Algirdas Saudargas

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că o guvernanță adecvată, o 
planificare exactă, o bună gestiune 
financiară, niște limite clare privind 
participarea UE și o linie bugetară 
separată trebuie asigurate pentru proiecte 
de mare anvergură înainte să fie alocate 
fonduri suplimentare; subliniază că 

6. subliniază că o guvernanță adecvată, o 
planificare exactă, o bună gestiune 
financiară și niște limite clare privind 
participarea UE trebuie asigurate pentru 
proiecte de mare anvergură înainte să fie 
alocate fonduri suplimentare; subliniază că 
fondurile alocate de UE acestor proiecte nu 
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fondurile alocate de UE acestor proiecte nu 
ar trebui să provină din redistribuirea 
fondurilor de la alte programe de cercetare 
și dezvoltare ale UE și că eventualele 
costuri suplimentare trebuie să fie 
acoperite de statele membre sau părțile 
interesate din sectorul privat; subliniază 
că, în ceea ce privește Galileo, utilizatorii 
serviciului public reglementat și ai 
serviciului comercial ar trebui să 
contribuie la costuri.

ar trebui să provină din redistribuirea 
fondurilor de la alte programe de cercetare 
și dezvoltare ale UE și că eventualele 
costuri suplimentare trebuie să fie deplin 
justificate;

Or. en

Amendamentul 34
Norbert Glante

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că o guvernanță adecvată, o 
planificare exactă, o bună gestiune 
financiară, niște limite clare privind 
participarea UE și o linie bugetară separată 
trebuie asigurate pentru proiecte de mare 
anvergură înainte să fie alocate fonduri 
suplimentare; subliniază că fondurile 
alocate de UE acestor proiecte nu ar trebui 
să provină din redistribuirea fondurilor de 
la alte programe de cercetare și dezvoltare 
ale UE și că eventualele costuri 
suplimentare trebuie să fie acoperite de 
statele membre sau părțile interesate din 
sectorul privat; subliniază că, în ceea ce 
privește Galileo, utilizatorii serviciului 
public reglementat și ai serviciului 
comercial ar trebui să contribuie la costuri.

6. subliniază că o guvernanță adecvată, o 
planificare exactă, o bună gestiune 
financiară, niște limite clare privind 
participarea UE și o linie bugetară separată 
trebuie asigurate pentru proiecte de mare 
anvergură înainte să fie alocate fonduri 
suplimentare; subliniază că fondurile 
alocate de UE acestor proiecte nu ar trebui 
să provină din redistribuirea fondurilor de 
la alte programe de cercetare și dezvoltare 
ale UE și că eventualele costuri 
suplimentare trebuie să fie acoperite de 
statele membre sau părțile interesate din 
sectorul privat; solicită Comisiei, în ceea 
ce privește Galileo, să analizeze măsura în 
care veniturile viitoare din partea 
serviciului public reglementat și a
serviciului comercial ar putea să contribuie 
la costuri.

Or. de



AM\867185RO.doc 21/23 PE464.736v02-00

RO

Amendamentul 35
Reinhard Bütikofer

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că o guvernanță adecvată, o 
planificare exactă, o bună gestiune 
financiară, niște limite clare privind 
participarea UE și o linie bugetară separată 
trebuie asigurate pentru proiecte de mare 
anvergură înainte să fie alocate fonduri 
suplimentare; subliniază că fondurile 
alocate de UE acestor proiecte nu ar trebui 
să provină din redistribuirea fondurilor de 
la alte programe de cercetare și dezvoltare 
ale UE și că eventualele costuri 
suplimentare trebuie să fie acoperite de 
statele membre sau părțile interesate din 
sectorul privat; subliniază că, în ceea ce 
privește Galileo, utilizatorii serviciului 
public reglementat și ai serviciului 
comercial ar trebui să contribuie la costuri.

6. subliniază că o guvernanță adecvată, o 
planificare exactă, o bună gestiune 
financiară, niște limite clare privind 
participarea UE și o linie bugetară separată 
trebuie asigurate pentru proiecte de mare 
anvergură înainte să fie alocate fonduri 
suplimentare; subliniază că fondurile 
alocate de UE acestor proiecte nu ar trebui 
să provină din redistribuirea fondurilor de 
la alte programe de cercetare și dezvoltare 
ale UE și respinge, așadar, propunerea 
Comisiei de a redistribui proiectului ITER 
creditele alocate celui de Al șaptelea 
program-cadru; consideră că eventualele 
costuri suplimentare survenite în cazul 
proiectelor de anvergură trebuie să fie 
acoperite de statele membre sau părțile 
interesate din sectorul privat; subliniază că, 
în ceea ce privește Galileo, utilizatorii 
serviciului public reglementat și ai 
serviciului comercial ar trebui să contribuie 
la costuri;

Or. en

Amendamentul 36
Edit Herczog

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că Galileo și GMES fac 
parte integrantă din inițiativa 
emblematică în materie industrială din 
cadrul Strategiei Europa 2020, întrucât 
sunt menite să faciliteze avansarea UE 
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prin dezvoltarea unor modalități 
inovatoare de exploatare a navigației prin 
satelit, stimularea activității economice de 
pe piața din aval și generarea de 
cunoștințe; subliniază, așadar, că ar 
trebui luate măsuri financiare adecvate 
pentru a facilita exploatarea capacității 
operaționale integrale a sistemului 
Galileo și dezvoltarea de produse și 
servicii bazate pe GNSS;

Or. en

Amendamentul 37
Reinhard Bütikofer

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită ca bugetul pentru programul-
cadru Euratom să fie limitat la nivelul 
convenit în cadrul financiar multianual 
existent 2007-2013, iar domeniul de 
aplicare al programului să fie limitat la 
sprijinirea procesului de dezafectare a 
centralelor nucleare;

Or. en

Amendamentul 38
Edit Herczog

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. se opune redistribuirii planificate 
către programul ITER a fondurilor 
aferente PC7 și sugerează ca suma de 
750 de milioane EUR care lipsește din 
cele 1,3 miliarde EUR alocate proiectului 
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în exercițiul 2012 să fie finanțată din 
marjele rămase și nu din PC7;

Or. en


