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Amendamentul 1
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că politicile și bugetul UE ar 
trebui să contribuie în mod substanțial la 
revitalizarea unei creșteri durabile în UE 
și la abordarea problemelor majore ale 
societății precum penuria de resurse și 
schimbările climatice;

1. consideră că politicile UE trebuie să 
promoveze creșterea durabilă ca aspect 
principial, deși bugetul UE poate fi utilizat
în acest scop doar în cazuri individuale, în 
timp ce statele membre pot oferi asistență 
la fața locului în mod mai eficient și mai 
adecvat;

Or. de

Amendamentul 2
Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că politicile și bugetul UE ar
trebui să contribuie în mod substanțial la 
revitalizarea unei creșteri durabile în UE și
la abordarea problemelor majore ale 
societății precum penuria de resurse și 
schimbările climatice;

1. consideră că actualul climat economic 
și necesitatea unei consolidări fiscale 
impune un buget cât mai auster posibil, 
ale cărui fonduri să fie concentrate pe
politicile și programele UE care ar putea
să contribuie în mod substanțial la 
revitalizarea unei creșteri durabile în UE și
care să abordeze problemele majore ale 
societății precum infrastructura depășită, 
decalajul de inovare, penuria de resurse și 
schimbările climatice. 

Or. en

Amendamentul 3
Silvia-Adriana Țicău



PE488.017v01-00 4/28 AM\900774RO.doc

RO

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că politicile și bugetul UE ar 
trebui să contribuie în mod substanțial la 
revitalizarea unei creșteri durabile în UE și 
la abordarea problemelor majore ale 
societății precum penuria de resurse și
schimbările climatice;

1. consideră că politicile și bugetul UE ar 
trebui să contribuie în mod substanțial la 
revitalizarea unei creșteri durabile în UE și 
la abordarea problemelor majore ale 
societății precum penuria de 
resurse,schimbările climatice, 
delocalizarea industriei europene, 
investițiile insuficiente în educație, 
sănătate, cercetare și lipsa ofertelor de 
locuri de muncă;

Or. ro

Amendamentul 4
Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că politicile și bugetul UE ar 
trebui să contribuie în mod substanțial la 
revitalizarea unei creșteri durabile în UE și 
la abordarea problemelor majore ale 
societății precum penuria de resurse și 
schimbările climatice;

1. consideră că politicile și bugetul UE ar 
trebui să contribuie în mod substanțial la 
revitalizarea unei creșteri durabile în UE și 
la abordarea problemelor majore ale 
societății;

Or. en

Amendamentul 5
Herbert Reul

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că politicile și bugetul UE ar 
trebui să contribuie în mod substanțial la 
revitalizarea unei creșteri durabile în UE și 
la abordarea problemelor majore ale 
societății precum penuria de resurse și 
schimbările climatice;

1. consideră că politicile și bugetul UE ar 
trebui să contribuie în mod substanțial la 
revitalizarea unei creșteri durabile în UE și 
la abordarea problemelor majore ale 
societății precum furnizarea de energie, 
asigurarea furnizării de materii prime și 
schimbările climatice;

Or. de

Amendamentul 6
Edit Herczog

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că politicile și bugetul UE ar 
trebui să contribuie în mod substanțial la 
revitalizarea unei creșteri durabile în UE și 
la abordarea problemelor majore ale 
societății precum penuria de resurse și
schimbările climatice;

1. consideră că politicile și bugetul UE ar 
trebui să contribuie în mod substanțial la 
revitalizarea unei creșteri durabile în UE și 
la abordarea problemelor majore ale 
societății precum surse de energie 
eficiente, curate și sigure, penuria de 
resurse, schimbările climatice și 
necesitatea unei societăți incluzive și 
inovative;

Or. en

Amendamentul 7
Edit Herczog

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește că bugetul Uniunii 
Europene este un instrument important de 
solidaritate între statele membre și între 
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generații și că acesta aduce o valoare 
adăugată evidentă, dat fiind impactul său 
extraordinar asupra economiei reale, a 
vieții de zi cu zi și a viitoarelor condiții de 
trai ale cetățenilor europeni;

Or. en

Amendamentul 8
Bendt Bendtsen

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază importanța investițiilor pe 
termen lung în activități de cercetare, 
dezvoltare și inovare și a asigurării unui 
nivel adecvat de finanțare în 2013 pentru 
tranziția către o economie ecologică, 
săracă în emisii de carbon;

Or. en

Amendamentul 9
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. este preocupat de faptul că doar 58,5% 
dintre femeile cu vârstă între 15 și 64 ani 
au un loc de muncă față de 70,1% dintre 
bărbații cu vârsta între 15 și 64 ani; 
consideră că sunt necesare acțiuni pentru 
integrarea femeilor pe piața muncii și 
pentru reconcilierea vieții de familie cu 
cea profesională; 

Or. ro
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Amendamentul 10
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază faptul că nu s-au făcut 
progrese în diminuarea numărului de 
persoane care trăiesc sub pragul sărăciei, 
în ciuda faptului că au un loc muncă; 
munca temporară și cu timp parțial 
expune angajații, pe termen lung, riscului 
sărăciei; solicită Comisiei și statelor 
membre să promoveze locuri de muncă de 
calitate și bine plătite, cu condiții de lucru 
sigure și decente;

Or. ro

Amendamentul 11
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. consideră că, în contextul strategiei 
UE privind prelungirea vieții active, se 
face prea puțin pentru însușirea 
competențelor digitale de către persoanele 
în vârstă și îndeamnă Comisia și statele 
membre să dezvolte ample programe de 
învățare dedicate acestora;

Or. ro

Amendamentul 12
Andreas Mölzer
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. este convins că bugetul UE are un 
potențial sinergetic unic pentru punerea în 
aplicare a politicilor care nu ar putea fi 
realizate de statele membre; solicită să se 
asigure o utilizare optimă a fondurilor 
existente ale UE care să se axeze pe 
valoarea adăugată a UE, pe o raționalizare 
eficace și pe efectele de levier;

2. este convins că, în anumite domenii,
bugetul UE are un potențial sinergetic 
pentru punerea în aplicare a politicilor care 
nu ar putea fi realizate la nivelul statelor
membre; solicită să se asigure o utilizare 
optimă și economică a fondurilor existente 
ale UE care să se axeze pe valoarea 
adăugată a UE, pe o raționalizare eficace și 
pe efectele de levier;

Or. de

Amendamentul 13
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. este convins că bugetul UE are un 
potențial sinergetic unic pentru punerea în 
aplicare a politicilor care nu ar putea fi 
realizate de statele membre; solicită să se 
asigure o utilizare optimă a fondurilor 
existente ale UE care să se axeze pe 
valoarea adăugată a UE, pe o raționalizare 
eficace și pe efectele de levier;

2. este convins că bugetul UE are un 
potențial sinergetic unic pentru punerea în 
aplicare a politicilor care nu ar putea fi 
realizate de statele membre; solicită să se 
asigure o utilizare optimă a fondurilor 
existente ale UE care să se axeze pe 
valoarea adăugată a UE, pe creșterea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale, 
pe o raționalizare eficace și pe efectele de 
levier;

Or. ro

Amendamentul 14
Edit Herczog

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2a. înțelege îngrijorarea Consiliului cu 
privire la constrângerile economice și 
bugetare la nivel național ca rezultat al 
crizei globale care a afectat creșterea 
economică și stabilitatea financiară a 
statelor membre, înrăutățind situația 
datoriei lor publice, dar consideră că în 
2013 trebuie luate măsuri de consolidare 
a solidarității și de impulsionare a 
creșterii durabile și a ocupării forței de 
muncă pentru a asigura redresarea 
economică;

Or. en

Amendamentul 15
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază necesitatea mobilizării 
Comisiei și a statelor membre pentru a 
determina și facilita crearea de noi locuri 
de muncă durabile și de calitate, atât prin 
dezvoltarea în UE a industriilor eco-
eficiente, cât și a unei infrastructuri 
energetice și de transport eficiente și 
ecologice, precum și a unor servicii 
moderne, inovatoare;

Or. ro

Amendamentul 16
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2b. 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 statelor membre, să ia 
măsuri de creștere a eficienței energetice 
a clădirilor, în special a locuințelor și a 
rețelelor urbane centralizate de încălzire 
și răcire, și să aloce finanțări mai mari în 
2013;

Or. ro

Amendamentul 17
Edit Herczog

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. reamintește că bugetul anual al 
Uniunii Europene cu efectul său de levier, 
prioritățile bugetare naționale și toate 
celelalte instrumente europene trebuie să 
sprijine politicile de redresare ale statelor 
membre și să fie aliniate cu strategia 
pentru creștere economică și ocuparea 
forței de muncă Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 18
Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. recunoaște necesitatea de a consolida și 
coordona finanțarea pentru a pune în 
aplicare Strategia Europa 2020; este 
preocupat de faptul că plafoanele de la 
rubrica 1a a cadrului financiar actual nu 
sunt suficiente pentru realizarea 
priorităților politice ale UE;

3. recunoaște necesitatea de a consolida și 
coordona finanțarea pentru a pune în 
aplicare Strategia Europa 2020 și, în acest 
sens, salută creșterea propusă a 
cheltuielilor pentru creștere durabilă, mai 
ales pentru programele PC7 și CIP;
subliniază însă că aceste creșteri ar trebui 
finanțate prin realocări în cadrul 
bugetului;

Or. en

Amendamentul 19
Edit Herczog

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recunoaște necesitatea de a consolida și 
coordona finanțarea pentru a pune în 
aplicare Strategia Europa 2020; este 
preocupat de faptul că plafoanele de la 
rubrica 1a a cadrului financiar actual nu 
sunt suficiente pentru realizarea 
priorităților politice ale UE;

3. recunoaște necesitatea de a consolida și 
coordona finanțarea pentru a promova 
competitivitatea și ocuparea forței de 
muncă și pentru a pune în aplicare 
Strategia Europa 2020; subliniază 
necesitatea acordării unei atenții 
deosebite implementării priorităților 
bugetare ale PE pentru exercițiul 
precedent; este preocupat de faptul că 
plafoanele de la rubrica 1a a cadrului 
financiar actual nu sunt suficiente pentru 
realizarea priorităților politice ale UE;

Or. en

Amendamentul 20
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. recunoaște necesitatea de a consolida și
coordona finanțarea pentru a pune în 
aplicare Strategia Europa 2020; este
preocupat de faptul că plafoanele de la 
rubrica 1a a cadrului financiar actual nu 
sunt suficiente pentru realizarea 
priorităților politice ale UE;

3. recunoaște necesitatea de a coordona 
finanțarea pentru a pune în aplicare 
Strategia Europa 2020; este convins de 
faptul că plafoanele de la rubrica 1a a 
cadrului financiar actual trebuie să fie
suficiente pentru realizarea priorităților 
politice ale UE;

Or. de

Amendamentul 21
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recunoaște necesitatea de a consolida și 
coordona finanțarea pentru a pune în 
aplicare Strategia Europa 2020; este 
preocupat de faptul că plafoanele de la 
rubrica 1a a cadrului financiar actual nu 
sunt suficiente pentru realizarea 
priorităților politice ale UE;

3. recunoaște necesitatea de a consolida și 
coordona finanțarea pentru a pune în 
aplicare Strategia Europa 2020; este 
preocupat de faptul că plafoanele de la 
rubrica 1a a cadrului financiar actual nu 
sunt suficiente pentru realizarea 
priorităților politice ale UE în domeniile 
politicii industriale, al cercetării, și al 
energiei;

Or. ro

Amendamentul 22
Bendt Bendtsen

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recunoaște necesitatea de a consolida și 
coordona finanțarea pentru a pune în 
aplicare Strategia Europa 2020; este 

3. recunoaște necesitatea de a consolida și 
coordona finanțarea pentru a pune în 
aplicare Strategia Europa 2020; plafoanele 
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preocupat de faptul că plafoanele de la 
rubrica 1a a cadrului financiar actual nu 
sunt suficiente pentru realizarea 
priorităților politice ale UE;

de la rubrica 1a a cadrului financiar actual 
nu sunt suficiente pentru realizarea 
priorităților politice ale UE;

Or. en

Amendamentul 23
Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. în acest sens, consideră că ar trebui 
acordată mai multă atenție proiectelor de 
implementare în finanțarea pentru 
cercetare și dezvoltare pentru a surmonta 
decalajul între rezultatele cercetărilor și 
comercializare acestora, asigurând astfel 
competitivitatea europeană;

Or. en

Amendamentul 24
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

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

Or. ro
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Amendamentul 25
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. solicită Comisiei ca, în 2013, să 
asigure un nivel adecvat de finanțare 
pentru cercetarea și dezvoltarea 
aplicațiilor și serviciilor specifice GNSS;

Or. ro

Amendamentul 26
Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. constată rolul vital al programelor 
emblematice ale UE precum Orizont 2020, 
COSME și mecanismul „Conectarea 
Europei”; solicită mobilizarea unor resurse 
mai substanțiale pentru a stimula economia 
ecologică drept motor principal al 
competitivității și solidității pe viitor;

4. constată rolul vital al programelor 
emblematice ale UE precum Orizont 2020, 
COSME și mecanismul „Conectarea 
Europei”; solicită mobilizarea unor resurse 
mai substanțiale pentru a stimula
dezvoltarea durabilă drept motor principal 
al competitivității și solidității pe viitor;
subliniază că acest lucru trebuie asigurat 
în sinergie cu politica de coeziune și nu 
trebuie să dăuneze coeziunii Uniunii;

Or. en

Amendamentul 27
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. constată rolul vital al programelor 
emblematice ale UE precum Orizont 2020, 
COSME și mecanismul „Conectarea 
Europei”; solicită mobilizarea unor resurse 
mai substanțiale pentru a stimula economia 
ecologică drept motor principal al 
competitivității și solidității pe viitor;

4. constată rolul vital pentru redresarea 
economică a UE al programelor 
emblematice viitoare ale UE precum 
Orizont 2020, COSME și mecanismul 
Conectarea Europei; consideră că bugetul 
2013 ar trebui să asigure o tranziție lină 
spre implementarea acestor noi 
programe; solicită mobilizarea unor 
resurse mai substanțiale pentru a stimula 
economia ecologică drept motor principal 
al competitivității și solidității pe viitor;

Or. en

Amendamentul 28
Krišjānis Kariņš

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. constată rolul vital al programelor 
emblematice ale UE precum Orizont 2020, 
COSME și mecanismul „Conectarea 
Europei”; solicită mobilizarea unor resurse 
mai substanțiale pentru a stimula economia 
ecologică drept motor principal al 
competitivității și solidității pe viitor;

4. constată rolul vital al programelor 
emblematice ale UE precum Orizont 2020, 
COSME și mecanismul „Conectarea 
Europei”; solicită mobilizarea unor resurse 
mai substanțiale pentru a stimula economia 
ecologică drept motor principal al 
competitivității și solidității pe viitor;
subliniază necesitatea imperioasă a 
alocării adecvate de fonduri pentru 
îmbunătățirea securității energetice a UE 
prin introducerea unor noi infrastructuri 
și tehnologii;

Or. en

Amendamentul 29
Bendt Bendtsen
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. constată rolul vital al programelor
emblematice ale UE precum Orizont 2020, 
COSME și mecanismul „Conectarea 
Europei”; solicită mobilizarea unor resurse 
mai substanțiale pentru a stimula economia 
ecologică drept motor principal al 
competitivității și solidității pe viitor;

4. constată rolul vital pe care programele
emblematice ale UE precum Orizont 2020, 
COSME și mecanismul Conectarea 
Europei l-ar putea juca dacă le sunt 
asigurate suficiente fonduri; solicită 
mobilizarea unor resurse mai substanțiale 
pentru a stimula economia ecologică drept 
motor principal al competitivității și 
solidității pe viitor;

Or. en

Amendamentul 30
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. constată rolul vital al programelor 
emblematice ale UE precum Orizont 2020, 
COSME și mecanismul „Conectarea 
Europei”; solicită mobilizarea unor 
resurse mai substanțiale pentru a stimula 
economia ecologică drept motor principal 
al competitivității și solidității pe viitor;

4. constată rolul al programelor 
emblematice ale UE precum Orizont 2020, 
COSME și mecanismul Conectarea 
Europei; solicită distribuirea mai eficientă 
a resurselor existente pentru a stimula 
economia ecologică drept motor principal 
al competitivității și solidității pe viitor;

Or. de

Amendamentul 31
Herbert Reul

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. constată rolul vital al programelor 4. constată rolul vital al programelor 



AM\900774RO.doc 17/28 PE488.017v01-00

RO

emblematice ale UE precum Orizont 2020, 
COSME și mecanismul „Conectarea 
Europei”; solicită mobilizarea unor resurse 
mai substanțiale pentru a stimula economia
ecologică drept motor principal al 
competitivității și solidității pe viitor;

emblematice ale UE precum Orizont 2020, 
COSME și mecanismul „Conectarea 
Europei”; solicită mobilizarea unor resurse 
mai substanțiale pentru a stimula economia
europeană drept motor principal al 
competitivității și solidității pe viitor;

Or. de

Amendamentul 32
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. constată rolul vital al programelor 
emblematice ale UE precum Orizont 2020, 
COSME și mecanismul „Conectarea 
Europei”; solicită mobilizarea unor resurse 
mai substanțiale pentru a stimula economia 
ecologică drept motor principal al 
competitivității și solidității pe viitor;

4. constată rolul vital al programelor 
emblematice ale UE precum Orizont 2020, 
COSME și mecanismul „Conectarea 
Europei”; solicită mobilizarea unor resurse 
mai substanțiale pentru a stimula economia 
ecologică drept motor principal al 
competitivității, al dezvoltării industriale 
și solidității pe viitor;

Or. ro

Amendamentul 33
Paul Rübig

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază importanța politicilor de 
sprijin ale UE în favoarea pluralismului 
presei, îndeosebi prin intermediul 
activităților de cercetare, educare și 
diseminare; subliniază rolul valoros ce 
poate fi jucat de nou-înființatul Centru 
pentru Pluralism și Libertate în Mass-
media;
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Or. en

Amendamentul 34
Bendt Bendtsen

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită consolidarea politicilor UE de 
sprijin al IMM-urilor, și anume prin 
investiții în potențialul lor de inovare și de 
creștere și prin simplificarea accesului lor 
la finanțare;

5. atrage atenția asupra faptului că 85% 
din noile locuri de muncă nete din UE 
între 2002 și 2010 au fost create de 
întreprinderile mici și mijlocii1; solicită 
consolidarea politicilor UE de sprijin al 
IMM-urilor pentru a favoriza realizarea 
potențialului de creștere și anume prin
facilitarea participării IMM-urilor la 
procedurile de achiziții publice, prin 
asigurarea de investiții în inovare, prin 
desființarea sarcinilor administrative 
împovărătoare și îmbunătățirea accesului 
lor la finanțare;

__________________
1 „Gândiți mai întâi la scară mică” - Un 
„Small Business Act ” pentru Europa, 
COM(2008) 394 final.

Or. en

Amendamentul 35
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită consolidarea politicilor UE de 
sprijin al IMM-urilor, și anume prin 
investiții în potențialul lor de inovare și de 
creștere și prin simplificarea accesului lor 

5. solicită consolidarea politicilor UE de 
sprijin al IMM-urilor, și anume prin 
investiții în potențialul lor de inovare și de 
creștere și prin simplificarea accesului lor 
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la finanțare; la finanțare; salută finanțarea crescută 
pentru Programul pentru spirit 
antreprenorial și inovare, de sprijinire a 
inovării în cadrul IMM-urilor; regretă 
însă profund că propunerea Comisiei nu 
prevede implementarea deplină a 
programului Energie inteligentă –
Europa;

Or. en

Amendamentul 36
Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită consolidarea politicilor UE de
sprijin al IMM-urilor, și anume prin 
investiții în potențialul lor de inovare și de 
creștere și prin simplificarea accesului lor 
la finanțare;

5. solicită concentrarea programelor UE
destinate IMM-urilor către facilitarea și 
simplificarea accesului acestora la 
capitalul de risc, asigurând astfel investiții 
autofinanțabile în inovare și, astfel, 
realizarea potențialului de creștere al 
IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 37
Paul Rübig

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. felicită Comisia pentru succesul 
acțiunii pregătitoare „Erasmus pentru 
tineri antreprenori”, salută decizia de 
integrare a programului în cadrul 
Programului-cadru pentru competitivitate 
și inovare, dar, în același timp, regretă 
faptul că acțiunile de extindere a 
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programului sunt îngreunate de 
finanțarea insuficientă și, din acest motiv, 
parteneri capabili și interesați sunt 
demotivați, și solicită prin urmare 
Comisiei să asigure creșterea adecvată a 
finanțării pentru acest program în 2012 și 
2013;

Or. de

Amendamentul 38
Bendt Bendtsen

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. reamintește Comisiei Europene 
necesitatea unei atenții și finanțări sporite 
acordate programelor vizând realizarea 
obiectivelor prevăzute în „Small Business 
Act”, respectiv setul de 10 principii menite 
să asigure un mediu de afaceri mai 
atrăgător pentru IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 39
Edit Herczog

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază necesitatea unor acțiuni 
specifice și a unor eforturi bugetare 
sporite în sprijinul întreprinderilor mici și 
mijlocii, ceea ce înseamnă că încurajarea 
spiritului antreprenorial și a înființării de 
societăți prin măsuri concrete este de cea 
mai mare importanță și că ar trebui 
prevăzute resurse adecvate în acest scop;
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Or. en

Amendamentul 40
Edit Herczog

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. recunoaște necesitatea 
preîntâmpinării reducerii investițiilor 
făcute de IMM-uri, îndeosebi în cercetare 
și dezvoltare; consideră că îmbunătățirea 
sprijinului acordat de BEI în favoarea 
IMM-urilor și a infrastructurii ar trebui
considerată o prioritate-cheie, prin 
urmare capacitatea de absorbție a acestor 
fonduri trebuie maximizată;

Or. en

Amendamentul 41
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră necesar să se investească în 
îmbunătățirea mediului în zonele rurale, 
precum și în îmbunătățirea calității vieții 
în zonele rurale și încurajarea 
diversificării economiei rurale;

Or. ro

Amendamentul 42
Jens Rohde
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. sprijină pe deplin inițiativa emiterii de 
obligațiuni pentru finanțarea de proiecte, 
care vizează mobilizarea economiilor 
private și extinderea gamei de instrumente 
financiare disponibile pentru proiectele de 
infrastructură din domeniul energiei, 
transporturilor și TIC; subliniază
necesitatea utilizării adecvate a criteriilor
de sustenabilitate ale BEI, în condiții egale 
cu criteriile financiare;

6. sprijină pe deplin inițiativa emiterii de 
obligațiuni pentru finanțarea de proiecte, 
care vizează mobilizarea economiilor 
private și extinderea gamei de instrumente 
financiare disponibile pentru proiectele de 
infrastructură din domeniul energiei, 
transporturilor și TIC; subliniază că, 
pentru asigurarea succesului 
obligațiunilor pentru finanțarea 
proiectelor și pentru ca acestea să devină 
un veritabil instrument de investiții pe 
piețele de capital privat ar fi necesar ca 
emiterea acestor obligațiuni să nu fie 
reglementată restrictiv, principalele 
criterii pentru emiterea obligațiunilor 
pentru finanțarea proiectelor trebuind să 
fie legate de viabilitatea lor economică; 
consideră că, după caz, condițiile de
sustenabilitate ale BEI și criteriile 
financiare pentru proiecte se susțin 
reciproc;

Or. en

Amendamentul 43
Paul Rübig

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită instituirea de instrumente 
financiare specifice pentru sprijinirea 
inițiativelor FEI de realizare a unei 
infrastructuri europene de finanțare 
pentru antreprenoriat social pentru a 
contribui la consacrarea acestui sector 
drept sector economic de sine-stătător în 
Europa;
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Or. de

Amendamentul 44
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. 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 paneuropean, capabilă 
să preia energia produsă la nivel local și 
regional din surse regenerabile și care să 
contribuie la dezvoltarea infrastructurii 
necesare pentru utilizarea vehiculelor 
electrice;

Or. ro

Amendamentul 45
Bendt Bendtsen

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. reamintește că trebuie investite circa o 
mie de miliarde de EUR] în sistemul 
nostru energetic până în 2020 pentru a se 
atinge obiectivele în materie de politică 
energetică și climatică a Uniunii și că se 
constată lipsa de fonduri în sumă de circa 
100 milioane EUR pentru rețelele de 
distribuire a energiei;
__________________
1Priorități în domeniul infrastructurii 
energetice ante și post 2020 - Plan de 
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realizare a unei rețele energetice 
europene integrate, COM(2010) 677 final.

Or. en

Amendamentul 46
Bendt Bendtsen, Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. regretă faptul că inițiativele ce vizează 
realizarea obiectivelor energetice 
prioritare ale UE nu beneficiază de 
suficientă finanțare și că planului SET nu 
i-au fost alocate încă fonduri suficiente, 
în ciuda solicitărilor repetate ale 
Parlamentului European;

Or. en

Amendamentul 47
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. consideră că UE trebuie să 
investească pentru a asigura garantarea 
accesului european la spațiu și la 
infrastructurile orbitale;

Or. ro

Amendamentul 48
Andreas Mölzer
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Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. reamintește că 2013 va fi ultimul an al 
perioadei de programare și este preocupat 
de eventualele reduceri ale creditelor de 
plată; subliniază că este esențial să se 
respecte angajamentele UE din cadrul 
proiectelor în curs;

7. reamintește că 2013 va fi ultimul an al 
perioadei de programare; subliniază că este 
esențial să se respecte angajamentele UE 
din cadrul proiectelor în curs;

Or. de

Amendamentul 49
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. reamintește că 2013 va fi ultimul an al
perioadei de programare și este preocupat 
de eventualele reduceri ale creditelor de 
plată; subliniază că este esențial să se 
respecte angajamentele UE din cadrul 
proiectelor în curs;

7. reamintește că 2013 va fi ultimul an al 
perioadei de programare și este preocupat 
de eventualele reduceri ale creditelor de 
plată; subliniază că este esențial să se 
respecte angajamentele UE din cadrul 
proiectelor în curs și sprijină creșterea 
plăților propusă de Comisie în proiectul 
de buget;

Or. en

Amendamentul 50
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. reamintește că 2013 va fi ultimul an al 
perioadei de programare și este preocupat 

7. reamintește că 2013 va fi ultimul an al 
actualei perioade de programare și este 
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de eventualele reduceri ale creditelor de 
plată; subliniază că este esențial să se 
respecte angajamentele UE din cadrul 
proiectelor în curs;

preocupat de eventualele reduceri ale 
creditelor de plată; subliniază că este 
esențial să se respecte angajamentele UE 
din cadrul proiectelor în curs;

Or. ro

Amendamentul 51
Edit Herczog

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. se opune în continuare cu fermitate 
redistribuirii către proiectul ITER a 
fondurilor alocate PC7 sau altor 
programe emblematice de la rubrica 1.

eliminat

Or. en

Amendamentul 52
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. se opune în continuare cu fermitate 
redistribuirii către proiectul ITER a 
fondurilor alocate PC7 sau altor 
programe emblematice de la rubrica 1.

8. consideră proiectul ITER ca fiind unul 
din cele mai importante și promițătoare 
proiecte ale Uniunii Europene și solicită 
asigurarea finanțării necesare realizării 
acestuia.

Or. ro

Amendamentul 53
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. se opune în continuare cu fermitate 
redistribuirii către proiectul ITER a 
fondurilor alocate PC7 sau altor programe 
emblematice de la rubrica 1.

8. se opune în continuare cu fermitate 
redistribuirii către proiectul ITER a 
fondurilor alocate PC7 sau altor programe 
emblematice de la rubrica 1 după cum 
propune Comisia în proiectul de buget; 
consideră că PC7 ar trebui implementat 
întrutotul și că eventualele economii de la 
inițiativele tehnologice comune nu ar 
trebui realocate programului ITER, ci 
activităților de cercetare și dezvoltare ce 
pot oferi UE soluții de energie durabilă în 
viitorul apropiat;

Or. en

Amendamentul 54
Bendt Bendtsen

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. se opune în continuare cu fermitate 
redistribuirii către proiectul ITER a 
fondurilor alocate PC7 sau altor programe 
emblematice de la rubrica 1.

8. se opune în continuare cu fermitate 
redistribuirii către programul ITER a 
fondurilor alocate PC7 sau altor programe 
emblematice de la rubrica 1, reducând 
astfel fondurile disponibile pentru 
programele ce se confruntă cu 
importantele modificări societale ale 
prezentului;

Or. en

Amendamentul 55
Jean-Pierre Audy

Proiect de aviz
Punctul 8
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Proiectul de aviz Amendamentul

8. se opune în continuare cu fermitate 
redistribuirii către proiectul ITER a
fondurilor alocate PC7 sau altor programe 
emblematice de la rubrica 1.

8. se opune în continuare cu fermitate 
redistribuirii fondurilor alocate PC7 sau 
altor programe emblematice de la rubrica 1
pentru a rezolva problema finanțării 
costurilor adiționale ale proiectului ITER 
în 2013.

Or. fr

Amendamentul 56
Edit Herczog

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. salută acordul convenit în decembrie 
2011 pentru finanțarea costurilor 
adiționale ale ITER , dar consideră că 
includerea sumei de 360 milioane EUR în 
bugetul 2013 nu ar trebui să afecteze 
implementarea cu succes a altor politici 
UE, mai ales a celor care contribuie la 
atingerea obiectivelor strategiei UE 2020 
în acest ultim an al perioadei de 
programare, și se opune îndeosebi 
oricăror realocări ce ar aduce atingere 
acestei priorități bugetare.

Or. en


