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Amendamentul 1
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. regretă profund faptul că Consiliul a 
redus cu 38 de miliarde EUR creditele de 
la rubrica 1a, prin care sunt finanțate 
politici importante ale UE privind inovația, 
cercetarea, infrastructura, IMM-urile, 
tineretul și educația, necesare pentru a 
aborda actuala criză economică și 
provocări societale majore; consideră că o 
reducere adecvată a plăților aferente PAC 
ar face posibilă eliberarea unor resurse 
bugetare suplimentare pentru rubrica 1a;

2. regretă profund faptul că Consiliul a 
redus cu 38 de miliarde EUR creditele de 
la rubrica 1a, prin care sunt finanțate 
politici importante ale UE privind inovația, 
cercetarea, infrastructura, IMM-urile, 
tineretul și educația, necesare pentru a 
aborda actuala criză economică și 
provocări societale majore; subliniază 
faptul că creditele de la rubrica 1a pot 
contribui la realizarea priorităților 
politice ale UE în domenii precum: 
combaterea șomajului, politica industrială 
a UE, cercetarea și inovarea, energia;

Or. ro

Amendamentul 2
Paul Rübig

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. regretă profund faptul că Consiliul a 
redus cu 38 de miliarde EUR creditele de 
la rubrica 1a, prin care sunt finanțate 
politici importante ale UE privind inovația, 
cercetarea, infrastructura, IMM-urile, 
tineretul și educația, necesare pentru a 
aborda actuala criză economică și 
provocări societale majore; consideră că o 
reducere adecvată a plăților aferente PAC
ar face posibilă eliberarea unor resurse 
bugetare suplimentare pentru rubrica 1a;

2. regretă profund faptul că Consiliul a 
redus cu 38 de miliarde EUR creditele de 
la rubrica 1a, prin care sunt finanțate 
politici importante ale UE privind inovația, 
cercetarea, infrastructura, IMM-urile, 
tineretul și educația, necesare pentru a 
aborda actuala criză economică și 
provocări societale majore; consideră că ar 
trebui să se facă posibilă eliberarea unor 
resurse bugetare suplimentare pentru 
rubrica 1a;
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Amendamentul 3
Jean-Pierre Audy

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. dorește să cunoască volumul 
aproximativ al creditelor de plată 
neutilizate din perioada 2007 - 2013, în 
special din ultimul an, 2013, și în acest 
scop solicită Comisiei să prezinte o 
situație financiară cu privire la utilizarea 
creditelor de plată în cadrul perspectivelor 
financiare actuale 2007 - 2013, indicând 
sumele prevăzute și angajate în perioada 
2007 - 2012, sumele neutilizate în raport 
cu previziunile, sumele care mai trebuie 
angajate și toate informațiile financiare 
privind utilizarea creditelor de plată;

Or. fr

Amendamentul 4
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită autoritățile bugetare să permită 
o flexibilitate maximă în vederea 
direcționării creditelor anuale neutilizate 
către programele de la rubrica 1a, în 
special Orizont 2020, COSME și 
mecanismul Conectarea Europei;

Or. en
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Amendamentul 5
Edit Herczog

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. se opune ferm oricărei încercări de 
redistribuire de la rubrica 1a pentru a 
asigura resursele necesare în cazul unei 
eventuale incapacități viitoare de a 
acoperi, în cadrul următorului CFM, 
toate cererile de plată neonorate în 
exercițiul financiar actual;

Or. en

Amendamentul 6
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită o alocare ambițioasă de fonduri 
pentru programul Orizont 2020; se opune 
ferm oricărei propuneri de reducere a 
plafoanelor pentru 2014 sub nivelurile din 
2013; invită Comisia să instituie linii 
bugetare specifice pentru instrumentul 
pentru IMM-uri, programele Știința în 
societate și Extinderea participării, precum 
și pentru acțiunile ulterioare programelor 
CIP Ecoinovare și Energie inteligentă -
Europa;

3. reamintește Consiliului declarația sa 
conform căreia volumul fondurilor 
destinate programului Orizont 2020 
trebuie să reprezinte o creștere reală față 
de nivelul din 2013; solicită, prin urmare,
o alocare ambițioasă de fonduri pentru 
programul Orizont 2020 și se opune ferm 
oricărei propuneri de reducere a 
plafoanelor pentru 2014 sub nivelurile din 
2013; invită Comisia să instituie linii 
bugetare specifice pentru instrumentul 
pentru IMM-uri, programele Știința în 
societate și Extinderea participării, precum 
și pentru acțiunile ulterioare programelor 
CIP Ecoinovare și Energie inteligentă -
Europa;
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Amendamentul 7
Kent Johansson

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită o alocare ambițioasă de fonduri 
pentru programul Orizont 2020; se opune 
ferm oricărei propuneri de reducere a 
plafoanelor pentru 2014 sub nivelurile din 
2013; invită Comisia să instituie linii 
bugetare specifice pentru instrumentul 
pentru IMM-uri, programele Știința în 
societate și Extinderea participării, precum 
și pentru acțiunile ulterioare programelor 
CIP Ecoinovare și Energie inteligentă -
Europa;

3. solicită o alocare ambițioasă de fonduri 
pentru programul Orizont 2020; se opune 
ferm oricărei propuneri de reducere a 
plafoanelor pentru 2014 sub nivelurile din 
2013; invită Comisia să instituie o linie 
bugetară specifică pentru instrumentul 
pentru IMM-uri și linii bugetare specifice 
pentru programele Știința în societate și 
Extinderea participării, precum și pentru 
acțiunile ulterioare programelor CIP 
Ecoinovare și Energie inteligentă - Europa;

Or. en

Amendamentul 8
Kent Johansson

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită o alocare bugetară unică 
pentru Institutul European de Inovare și 
Tehnologie, cu scopul de a oferi părților 
interesate din comunitățile de cunoaștere
și inovare un cadru stabil și previzibil 
pentru realizarea de investiții;

Or. en
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Amendamentul 9
Kent Johansson

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. solicită o alocare ambițioasă de 
fonduri pentru Institutul European de 
Inovare și Tehnologie, cu scopul de a se 
ajunge la masa critică necesară pentru a 
institui noile comunități de cunoaștere și 
inovare prevăzute;

Or. en

Amendamentul 10
Paul Rübig

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază nevoia de a aborda 
problemele cu care se confruntă IMM-urile 
printr-un program COSME ambițios; dat 
fiind accesul deosebit de dificil la 
finanțare, solicită alocarea a cel puțin 60% 
din bugetul COSME pentru instrumentele 
financiare;

5. subliniază nevoia de a aborda 
problemele cu care se confruntă IMM-urile 
printr-un program COSME ambițios; dat 
fiind accesul deosebit de dificil la 
finanțare, solicită alocarea a cel puțin 60% 
din bugetul COSME pentru instrumentele 
financiare; insistă asupra faptului că CFM 
ar trebui să prevadă în continuare 
programe de microfinanțare (cum ar fi 
Instrumentul european de microfinanțare 
Progress și JASMINE); solicită, în plus, 
interconectarea mai puternică a 
instrumentelor existente și viitoare de 
sprijinire a antreprenoriatului, precum 
Fondul social european, Fondul 
european de ajustare la globalizare, 
garanția pentru tineret și programul 
Erasmus pentru tineri antreprenori, 
pentru a crea stimulente și sinergii pe 
plan național și local;
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Amendamentul 11
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază nevoia de a aborda 
problemele cu care se confruntă IMM-urile 
printr-un program COSME ambițios; dat 
fiind accesul deosebit de dificil la 
finanțare, solicită alocarea a cel puțin 60% 
din bugetul COSME pentru instrumentele 
financiare;

5. subliniază nevoia de a aborda 
problemele cu care se confruntă IMM-urile 
printr-un program COSME ambițios;
consideră că nivelul de finanțare propus 
în prezent este insuficient și reafirmă 
poziția Parlamentului de a dubla suma 
alocată programului pe parcursul CFM; 
dat fiind accesul deosebit de dificil la 
finanțare, solicită alocarea a cel puțin 60% 
din bugetul COSME pentru instrumentele 
financiare;

Or. en

Amendamentul 12
Edit Herczog

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază nevoia de a aborda 
problemele cu care se confruntă IMM-urile 
printr-un program COSME ambițios; dat 
fiind accesul deosebit de dificil la 
finanțare, solicită alocarea a cel puțin 60% 
din bugetul COSME pentru instrumentele 
financiare;

5. subliniază nevoia de a aborda 
problemele cu care se confruntă IMM-urile 
printr-un program COSME ambițios; dat 
fiind accesul deosebit de dificil la 
finanțare, solicită alocarea a cel puțin 60% 
din bugetul COSME pentru instrumentele 
financiare cele mai eficace;

Or. en
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Amendamentul 13
Edit Herczog

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. insistă că proiectele majore de 
infrastructură ale UE (precum Galileo și 
Copernicus) trebuie finanțate în afara și în 
completarea bugetului CFM și insistă că 
nu pot fi utilizate fonduri UE pentru a 
acoperi alte depășiri de costuri sau pentru
a acoperi costurile proiectului ITER;

6. insistă că proiectele majore de 
infrastructură ale UE (precum Galileo și 
Copernicus) și proiectul ITER trebuie 
finanțate peste plafoanele CFM, pentru a 
garanta că eventualele depășiri de costuri
nu pun în pericol finanțarea și punerea în 
aplicare cu succes a altor politici ale 
Uniunii, în special în domeniul cercetării, 
menținând în același timp competențele 
depline ale ambelor componente ale 
autorității bugetare; pe baza costurilor 
globale care urmează să fie convenite, 
finanțarea ar trebui fixată, sub formă de 
credite de angajament, în regulamentul 
privind CFM, pentru a garanta finanțarea 
acestor proiecte fără a pune în pericol alte 
priorități ale UE precum Orizont 2020, 
COSME sau programul Erasmus;

Or. en

Amendamentul 14
Paul Rübig

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. insistă că proiectele majore de 
infrastructură ale UE (precum Galileo și
Copernicus) trebuie finanțate în afara și 
în completarea bugetului CFM și insistă 
că nu pot fi utilizate fonduri UE pentru a 
acoperi alte depășiri de costuri sau pentru 
a acoperi costurile proiectului ITER;

6. insistă că cadrele financiare pentru
proiectele majore de infrastructură ale UE
(precum Galileo, Copernicus și ITER) ar 
trebui să depășească plafonul CFM, astfel 
încât, în cazul în care este necesar, statele 
membre să poate elibera credite 
suplimentare;
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Amendamentul 15
Jean-Pierre Audy

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. insistă că proiectele majore de 
infrastructură ale UE (precum Galileo și 
Copernicus) trebuie finanțate în afara și în 
completarea bugetului CFM și insistă că
nu pot fi utilizate fonduri UE pentru a 
acoperi alte depășiri de costuri sau pentru
a acoperi costurile proiectului ITER;

6. insistă că proiectele majore de 
infrastructură ale UE (precum Galileo, 
ITER și Copernicus) trebuie finanțate peste 
plafoanele CFM și insistă că eventualele
depășiri de costuri în cazul acestor 
proiecte majore nu ar trebui să pună în 
pericol finanțarea și punerea în aplicare 
cu succes a altor programe ale UE;

Or. en

Amendamentul 16
Jens Rohde, Kent Johansson

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. insistă că proiectele majore de 
infrastructură ale UE (precum Galileo și 
Copernicus) trebuie finanțate în afara și în 
completarea bugetului CFM și insistă că
nu pot fi utilizate fonduri UE pentru a 
acoperi alte depășiri de costuri sau pentru
a acoperi costurile proiectului ITER;

6. insistă că proiectele majore de 
infrastructură ale UE (precum Galileo, 
ITER și Copernicus) trebuie finanțate peste 
plafoanele CFM și insistă că eventualele
depășiri de costuri în cazul acestor 
proiecte majore nu ar trebui să pună în 
pericol finanțarea și punerea în aplicare 
cu succes a altor programe ale UE;

Or. en

Amendamentul 17
Reinhard Bütikofer
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în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. insistă că proiectele majore de 
infrastructură ale UE (precum Galileo și 
Copernicus) trebuie finanțate în afara și în 
completarea bugetului CFM și insistă că nu 
pot fi utilizate fonduri UE pentru a acoperi 
alte depășiri de costuri sau pentru a acoperi 
costurile proiectului ITER;

6. insistă că proiectele majore de 
infrastructură ale UE (precum Galileo și 
Copernicus) trebuie finanțate în 
completarea bugetului CFM și insistă că nu 
pot fi utilizate fonduri UE pentru a acoperi 
alte depășiri de costuri sau pentru a acoperi 
costurile proiectului ITER;

Or. en

Amendamentul 18
Edit Herczog

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că este necesar să se 
îmbunătățească guvernanța și coordonarea 
cheltuielilor între UE și statele membre 
pentru a pune în aplicare Strategia UE 
2020; solicită 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; solicită ca, în cadrul procesului 
semestrului european, să se monitorizeze 
investițiile în cercetare, inovare, politica 
industrială și IMM-uri.

7. consideră că este necesar să se 
îmbunătățească guvernanța și coordonarea 
cheltuielilor între UE și statele membre 
pentru a pune în aplicare Strategia UE 
2020; solicită 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, precum și o implementare 
corespunzătoare și urgentă în statele 
membre; solicită ca, în cadrul procesului 
semestrului european, să se monitorizeze 
investițiile în cercetare, inovare, politica 
industrială, IMM-uri, energie și 
infrastructurile TIC.

Or. en

Amendamentul 19
Jean-Pierre Audy
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Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că este necesar să se 
îmbunătățească guvernanța și coordonarea 
cheltuielilor între UE și statele membre 
pentru a pune în aplicare Strategia UE 
2020; solicită 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; solicită ca, în cadrul procesului 
semestrului european, să se monitorizeze 
investițiile în cercetare, inovare, politica 
industrială și IMM-uri.

7. consideră că este necesar să se 
îmbunătățească guvernanța și coordonarea 
cheltuielilor între UE, statele membre și 
regiuni pentru a pune în aplicare Strategia 
UE 2020; solicită 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; solicită ca, în cadrul procesului 
semestrului european, să se monitorizeze 
investițiile în cercetare, inovare, politica 
industrială și IMM-uri.

Or. fr


