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Amendamentul 1
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. constată că, în actuala situație dificilă 
în care se află economia europeană, 
statele membre și instituțiile UE trebuie să 
reflecteze împreună asupra elaborării 
unei „agende pentru creștere”, acordând 
mai mult sens și credibilitate politicii de 
consolidare fiscală; subliniază că, în acest 
context, mobilizarea instrumentelor UE –
atât a fondurilor structurale, cât și a 
Băncii Europene de Investiții – poate 
aduce o contribuție esențială la realizarea 
obiectivului respectiv;

Or. es

Amendamentul 2
Dimitar Stoyanov

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că politica de coeziune
și-a dovedit de multă vreme valoarea 
adăugată ca instrument de investiții 
necesar care ajută în mod eficace la 
creșterea economică și la crearea de locuri 
de muncă, deoarece răspunde în mod precis 
nevoilor de investiții ale regiunilor, 
contribuind astfel nu doar la reducerea 
disparităților dintre acestea, ci și la 
redresarea economică și la dezvoltarea 
Uniunii în ansamblu;

2. subliniază faptul că politica de coeziune
a dovedit de multă vreme că reprezintă un
instrument de investiții necesar care ajută 
în mod eficace la creșterea economică și la 
crearea de locuri de muncă, deoarece 
răspunde în mod precis nevoilor de 
investiții ale regiunilor, contribuind astfel 
nu doar la reducerea disparităților dintre 
acestea, ci și la redresarea economică și la 
dezvoltarea Uniunii în ansamblu;
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Amendamentul 3
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. este, de asemenea, preocupat de 
probabilitatea ca aceste deficiențe să se 
accentueze în 2013, în vreme ce execuția 
de la rubrica 1b este așteptată să se 
accelereze în continuare; solicită 
Consiliului și Comisiei să analizeze și să 
evalueze imediat, împreună cu 
Parlamentul, cifrele și cerințele pentru a nu 
periclita execuția pentru 2013; subliniază 
că lipsa de credite de plată ar putea 
periclita programe care în prezent 
funcționează corespunzător;

4. este, de asemenea, preocupat de 
probabilitatea ca aceste deficiențe să se 
accentueze în 2013, în vreme ce execuția 
de la rubrica 1b este așteptată să se 
accelereze în continuare; solicită 
Consiliului și Comisiei să analizeze și să 
evalueze imediat, împreună cu 
Parlamentul, cifrele și cerințele pentru a nu 
periclita execuția pentru 2013; subliniază 
că lipsa de credite de plată ar putea 
periclita programe care în prezent 
funcționează corespunzător și ar putea 
diminua rezultatele urmărite prin 
obiectivele acestor programe;

Or. ro

Amendamentul 4
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită, de asemenea, Consiliului și 
Comisiei să evalueze atent nevoile reale în 
ceea ce privește plățile pe 2013 de la 
rubrica 1b, să nu efectueze reduceri
nerealiste sau insuficient justificate și să 
nu ia decizii care să contrazică previziunile 
realizate chiar de statele membre și folosite 
drept bază pentru proiectul de buget al 
Comisiei; în acest sens, subliniază faptul 
că se va opune oricărei posibile scăderi a 
nivelului plăților față de nevoile estimate 

5. solicită, de asemenea, Consiliului și 
Comisiei să evalueze atent nevoile reale în 
ceea ce privește plățile pe 2013 de la 
rubrica 1b, să efectueze doar reduceri 
justificate obiectiv și să nu ia decizii care 
să contrazică previziunile realizate chiar de 
statele membre și folosite drept bază pentru 
proiectul de buget al Comisiei;
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de Comisie pe această bază.

Or. de


