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Amendamentul 1
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Titlul raportului 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

referitoare la investiția în viitor: un nou 
cadru financiar multianual pentru o Europă 
competitivă, durabilă și favorabilă 
incluziunii 

referitoare la investiția în viitor: un nou 
cadru financiar multianual pentru o Europă 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii

Or. en

Amendamentul 2
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, în numele 
Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Referirea 2a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere articolul 11 din TFUE,
care obligă instituțiile Uniunii să 
integreze cerințele de protecție a mediului 
în definirea și punerea în aplicare a 
politicilor și acțiunilor Uniunii, în special 
pentru promovarea dezvoltării durabile,

Or. en

Amendamentul 3
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Referirea 2b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere clauzele transversale 8,9 
și 10 din Tratatul privind funcționarea 
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Uniunii Europene și articolul 11 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană,

Or. en

Amendamentul 4
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Charles Goerens, Giommaria Uggias, în numele 
Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Referirea 3a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere declarația comună a 
Consiliului și a reprezentanților 
guvernelor statelor membre reuniți în 
cadrul Consiliului, al Parlamentului 
European și al Comisiei privind politica 
de dezvoltare a Uniunii Europene: 
„Consensul european”1, semnat la 
20 decembrie 2005,
__________________
1 JO C 46, 24.2.2006, p. 1. 

Or. en

Amendamentul 5
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, Graham Watson, în numele 
Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Referirea 5a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 
9 iulie 2008 referitoare la Planul SET,

Or. en

Amendamentul 6
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Miguel Portas
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Propunere de rezoluție
Referirea 5b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere orientarea integrată 10 
privind promovarea incluziunii sociale și 
combaterea sărăciei,

Or. en

Amendamentul 7
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Referirea 5c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Strategia pentru 
egalitatea de șanse între femei și bărbați 
(2010-2015), Pactul pentru tineret, 
Strategia pentru persoanele cu handicap, 
Pactul european pentru sănătate mintală 
și bunăstare și agenda UE pentru 
drepturile copilului,

Or. en

Amendamentul 8
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Referirea 5d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere ratificarea de către 
Uniunea Europeană a Convenției ONU 
privind drepturile persoanelor cu 
handicap,

Or. en
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Amendamentul 9
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, în numele Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Referirea 6a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 
25 noiembrie 2010 și din 
15 decembrie 2010 referitoare la poziția 
Parlamentului privind bugetul 2011,

Or. en

Amendamentul 10
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Referirea 8a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere activitățile Comisiei
speciale pentru criza financiară, 
economică și socială a Parlamentului, 
precum și nevoia de a continua activitatea 
acestei comisii, în special în ceea ce 
privește sprijinul pentru o creșterea 
economică durabilă și calitativă și 
investiții pe termen lung, cu scopul de a 
combate efectele pe termen lung ale crizei,

Or. en

Amendamentul 11
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, în numele 
Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ba). întrucât, în conformitate cu articolul 
311 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, Uniunea își asigură 
mijloacele necesare pentru atingerea 
obiectivelor sale și pentru realizarea 
politicilor sale, iar bugetul este finanțat 
integral din resurse proprii;

Or. en

Amendamentul 12
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, în numele Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Bb). întrucât, în conformitate cu articolul 
312 alineatul (5) și cu articolul 324 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Parlamentul European este 
implicat în mod corespunzător în procesul 
de negociere a următorului CFM;

Or. en

Amendamentul 13
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, în numele Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(C). întrucât intrarea în vigoare a Tratatului 
de la Lisabona consolidează politicile 
Uniunii și creează noi domenii de 
competență care ar trebui să se reflecte în 
următorul CFM;

(C). întrucât intrarea în vigoare a Tratatului 
de la Lisabona, care consolidează politicile 
Uniunii și creează noi domenii de 
competență, precum și angajamentele 
suplimentare recente ale UE, cu implicații 
financiare semnificative, convenite de 
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către Consiliul European - cum ar fi 
strategia UE 2020 și asistența financiară 
pentru țările în curs de dezvoltare cu 
scopul de a le ajuta să lupte împotriva 
schimbărilor climatice - nu au fost încă 
suficient de bine integrate în actualul 
CFM și trebuie, prin urmare, să fie luate 
în considerare în următorul CFM;

Or. en

Amendamentul 14
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(C). întrucât intrarea în vigoare a Tratatului 
de la Lisabona consolidează politicile
Uniunii și creează noi domenii de 
competență care ar trebui să se reflecte în 
următorul CFM;

(C). întrucât intrarea în vigoare a Tratatului 
de la Lisabona, care, la fel ca în cazul 
Constituției Europene, nu a fost acceptat 
de electoratul francez și nici de cel 
olandez, consolidează elaborarea 
centralizată a politicilor Uniunii și creează 
noi domenii de activitate;

Or. en

Amendamentul 15
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, în numele 
Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ca). întrucât integrarea noilor 
competențe care decurg din Tratatul de la 
Lisabona și a noilor angajamente ale UE 
nu ar fi posibilă dacă nu se identifică 
prioritățile negative din actualul CFM, în 
cazul în care angajamentele din 
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următorul CFM sunt menținute la 1 % 
din VNB al UE;

Or. en

Amendamentul 16
Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Cb). întrucât valorile și principiile 
Uniunii Europene consacrate în Tratatul 
de la Lisabona, inclusiv democrația, 
drepturile omului, egalitatea de gen și 
justiția socială, ar trebui să constituie 
cadrul pentru următorul CFM și să se 
reflecte în bugetul UE;

Or. en

Amendamentul 17
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Propunere de rezoluție
Considerentul Cc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Cc). întrucât valorile și principiile 
Uniunii Europene consacrate în Tratatul 
de la Lisabona, inclusiv democrația, 
drepturile omului, egalitatea de gen și 
justiția socială, ar trebui să constituie 
cadrul pentru următorul CFM și să se 
reflecte în bugetul UE,

Or. en
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Amendamentul 18
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(D). întrucât provocările cu care se 
confruntă Uniunea și cetățenii săi, cum ar 
fi criza economică mondială, progresul 
rapid al economiilor emergente, tranziția 
spre o societate cu emisii scăzute de 
carbon, îmbătrânirea populației, fapt ce 
amenință sustenabilitatea modelului 
social european, mutația către economiile 
emergente înregistrată în distribuția 
globală a producției și a economiilor, 
precum și amenințările reprezentate de 
terorism și de criminalitatea organizată, 
necesită un răspuns ferm din partea Uniunii 
și a statelor membre;

(D). întrucât provocările cu care se 
confruntă Uniunea și cetățenii săi, cum ar 
fi criza financiară și economică mondială, 
tranziția spre o societate cu emisii scăzute 
de carbon, schimbările demografice, 
dezvoltarea serviciilor de interes general, 
promovarea muncii de calitate, egalitatea 
de gen, dezvoltarea socială durabilă 
agravarea dezechilibrelor mondiale în 
ceea ce privește economiile și investițiile, 
pozițiile conturilor curente, ocuparea 
forței de muncă și distribuirea veniturilor,
precum și amenințările reprezentate de 
criminalitatea organizată, necesită un 
răspuns ferm din partea Uniunii și a 
statelor membre; întrucât remedierea 
acestor dezechilibre atât la nivel mondial, 
cât și în cadrul Uniunii necesită o 
abordare bazată pe cooperare care se 
concentrează pe consolidarea cererii 
interne și a economiilor naționale în calea 
către o dezvoltare socială și de mediu 
durabilă, atât în cadrul fiecărei regiuni la 
nivel mondial, cât și la nivelul UE, în loc 
de o încercare tot mai dificilă de a atinge 
competitivitatea care va accentua în 
continuare dezechilibrele existente, 
creând inclusiv perspectiva unui război 
monetar mondial;

Or. en

Amendamentul 19
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Considerentul D
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(D). întrucât provocările cu care se 
confruntă Uniunea și cetățenii săi, cum ar 
fi criza economică mondială, progresul 
rapid al economiilor emergente, tranziția 
spre o societate cu emisii scăzute de 
carbon, îmbătrânirea populației, fapt ce 
amenință sustenabilitatea modelului 
social european, mutația către economiile 
emergente înregistrată în distribuția 
globală a producției și a economiilor, 
precum și amenințările reprezentate de 
terorism și de criminalitatea organizată, 
necesită un răspuns ferm din partea Uniunii 
și a statelor membre;

(D). întrucât provocările cu care se 
confruntă Uniunea și cetățenii săi, cum ar 
criza economică mondială, progresul rapid 
al economiilor emergente, tranziția spre o 
societate cu emisii scăzute de carbon, lupta 
împotriva schimbărilor climatice, 
concurența în ceea ce privește cererea de
energie, apă și resurse naturale, 
provocările demografice, inclusiv 
integrarea imigranților și protecția 
solicitanților de azil pe baza valorilor 
fundamentale și a drepturilor universale 
ale omului, precum și lipsa unei egalități 
reale de șanse între femei și bărbați și
amenințările reprezentate de terorism și de 
criminalitatea organizată, necesită un 
răspuns ferm din partea Uniunii și a 
statelor membre;

Or. en

Amendamentul 20
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(D). întrucât provocările cu care se 
confruntă Uniunea și cetățenii săi, cum ar 
fi criza economică mondială, progresul 
rapid al economiilor emergente, tranziția 
spre o societate cu emisii scăzute de 
carbon, îmbătrânirea populației, fapt ce 
amenință sustenabilitatea modelului 
social european, mutația către economiile 
emergente înregistrată în distribuția globală 
a producției și a economiilor, precum și 
amenințările reprezentate de terorism și de 
criminalitatea organizată, necesită un 
răspuns ferm din partea Uniunii și a 
statelor membre;

(D). întrucât provocările cu care se 
confruntă Uniunea și cetățenii săi, cum ar 
fi crizele economică, socială și de mediu la 
nivel mondial, progresul rapid al 
economiilor emergente, necesitatea 
tranziției spre o societate durabilă cu 
resurse care nu presupun emisii de dioxid 
de carbon și eficientă din punct de vedere 
energetic ce nu se bazează pe energie 
nucleară, provocările demografice, 
inegalitățile în distribuirea veniturilor și 
sărăcia, mutația către economiile 
emergente înregistrată în distribuția globală 
a producției și a economiilor, precum și 
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amenințările reprezentate de dezastrele 
naturale și cele provocate de om, de
terorism și de criminalitatea organizată, 
necesită un răspuns ferm din partea Uniunii 
și a statelor membre;

Or. en

Amendamentul 21
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Goerens, Giommaria 
Uggias, în numele Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(D). întrucât provocările cu care se 
confruntă Uniunea și cetățenii săi, cum ar 
fi criza economică mondială, progresul 
rapid al economiilor emergente, tranziția 
spre o societate cu emisii scăzute de 
carbon, îmbătrânirea populației, fapt ce 
amenință sustenabilitatea modelului social 
european, mutația către economiile 
emergente înregistrată în distribuția globală 
a producției și a economiilor, precum și 
amenințările reprezentate de terorism și de 
criminalitatea organizată, necesită un 
răspuns ferm din partea Uniunii și a 
statelor membre;

(D). întrucât provocările cu care se 
confruntă Uniunea și cetățenii săi, cum ar 
fi criza economică mondială, progresul 
rapid al economiilor emergente, tranziția 
spre o societate cu emisii scăzute de carbon 
și o economie eficientă din punct de 
vedere al utilizării resurselor, îmbătrânirea 
populației, fapt ce amenință 
sustenabilitatea modelului social european, 
mutația către economiile emergente 
înregistrată în distribuția globală a 
producției și a economiilor, lupta 
împotriva sărăciei, precum și amenințările 
reprezentate de terorism și de 
criminalitatea organizată, necesită un 
răspuns ferm din partea Uniunii și a 
statelor membre;

Or. en

Amendamentul 22
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluție
Considerentul D
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(D). întrucât provocările cu care se 
confruntă Uniunea și cetățenii săi, cum ar 
fi criza economică mondială, progresul 
rapid al economiilor emergente, tranziția 
spre o societate cu emisii scăzute de 
carbon, îmbătrânirea populației, fapt ce 
amenință sustenabilitatea modelului 
social european, mutația către economiile 
emergente înregistrată în distribuția globală 
a producției și a economiilor, precum și 
amenințările reprezentate de terorism și de 
criminalitatea organizată, necesită un 
răspuns ferm din partea Uniunii și a 
statelor membre;

(D). întrucât provocările cu care se 
confruntă Uniunea și cetățenii săi, cum ar 
fi criza economică mondială, progresul 
rapid al economiilor emergente, tranziția 
spre o societate cu emisii scăzute de 
carbon, îmbătrânirea populației, mutația 
către economiile emergente înregistrată în 
distribuția globală a producției și a 
economiilor, precum și amenințările 
reprezentate de criminalitatea organizată, 
necesită un răspuns ferm din partea Uniunii 
și a statelor membre;

Or. pt

Amendamentul 23
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(D). întrucât provocările cu care se 
confruntă Uniunea și cetățenii săi, cum ar 
fi criza economică mondială, progresul 
rapid al economiilor emergente, tranziția 
spre o societate cu emisii scăzute de 
carbon, îmbătrânirea populației, fapt ce 
amenință sustenabilitatea modelului 
social european, mutația către economiile 
emergente înregistrată în distribuția globală 
a producției și a economiilor, precum și 
amenințările reprezentate de terorism și de 
criminalitatea organizată, necesită un 
răspuns ferm din partea Uniunii și a 
statelor membre;

(D). întrucât provocările cu care se 
confruntă Uniunea și cetățenii săi, cum ar 
fi criza economică mondială, progresul 
rapid al economiilor emergente, tranziția 
spre o societate cu emisii scăzute de 
carbon, îmbătrânirea populației, mutația 
către economiile emergente înregistrată în 
distribuția globală a producției și a 
economiilor, precum și amenințările 
reprezentate de terorism și de 
criminalitatea organizată, necesită un 
răspuns ferm din partea Uniunii și a 
statelor membre;

Or. en
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Amendamentul 24
Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(D). întrucât provocările cu care se 
confruntă Uniunea și cetățenii săi, cum ar 
fi criza economică mondială, progresul 
rapid al economiilor emergente, tranziția 
spre o societate cu emisii scăzute de 
carbon, îmbătrânirea populației, fapt ce 
amenință sustenabilitatea modelului social 
european, mutația către economiile 
emergente înregistrată în distribuția globală 
a producției și a economiilor, precum și 
amenințările reprezentate de terorism și de 
criminalitatea organizată, necesită un 
răspuns ferm din partea Uniunii și a 
statelor membre;

(D). întrucât provocările cu care se 
confruntă Uniunea și cetățenii săi, cum ar 
fi criza economică mondială, progresul 
rapid al economiilor emergente, tranziția 
spre o societate cu emisii scăzute de 
carbon, îmbătrânirea populației, fapt ce 
amenință sustenabilitatea modelului social 
european, mutația către economiile 
emergente înregistrată în distribuția globală 
a producției și a economiilor, discrepanțele 
sociale, economice și teritoriale încă
existente, precum și amenințările 
reprezentate de terorism și de 
criminalitatea organizată, necesită un 
răspuns ferm din partea Uniunii și a 
statelor membre;

Or. en

Amendamentul 25
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(D). întrucât provocările cu care se 
confruntă Uniunea și cetățenii săi, cum ar 
fi criza economică mondială, progresul 
rapid al economiilor emergente, tranziția 
spre o societate cu emisii scăzute de 
carbon, îmbătrânirea populației, fapt ce 
amenință sustenabilitatea modelului social 
european, mutația către economiile 
emergente înregistrată în distribuția globală 
a producției și a economiilor, precum și 
amenințările reprezentate de terorism și de 

(D). întrucât provocările cu care se 
confruntă Uniunea și cetățenii săi, cum ar 
fi criza economică mondială, creșterea 
alarmantă a șomajului, progresul rapid al 
economiilor emergente, tranziția spre o 
societate cu emisii scăzute de carbon, 
îmbătrânirea populației, fapt ce amenință 
sustenabilitatea modelului social european, 
mutația către economiile emergente 
înregistrată în distribuția globală a 
producției și a economiilor, precum și 
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criminalitatea organizată, necesită un 
răspuns ferm din partea Uniunii și a 
statelor membre;

amenințările reprezentate de terorism și de 
criminalitatea organizată, necesită un 
răspuns ferm din partea Uniunii și a 
statelor membre;

Or. de

Amendamentul 26
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Da). întrucât Uniunea Europeană are 
mai multă însemnătate la nivel 
internațional decât suma statelor sale 
membre;

Or. en

Amendamentul 27
Bas Eickhout, Andrew Duff

Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Db). întrucât bugetul UE nu poate fi 
considerat un instrument credibil în 
încercarea de a stabiliza finanțele în 
Europa și nu poate stimula economia sa 
fără o reformă îndrăzneață și radicală a 
CFM al UE și a sistemului său de 
venituri;

Or. en

Amendamentul 28
Konrad Szymański
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Propunere de rezoluție
Considerentul Dc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Dc). întrucât una dintre principalele 
responsabilități ale Uniunii prevăzute de 
tratate este susținerea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale și a 
solidarității între statele membre,

Or. pl

Amendamentul 29
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Considerentul Dd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Dd). întrucât, în pofida coeziunii 
economice și sociale de succes dintre 
diferitele zone ale Uniunii, realizată în 
ultimii ani, încă există discrepanțe interne 
care necesită păstrarea fondurilor 
tradiționale structurale și de coeziune;

Or. en

Amendamentul 30
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Considerentul De (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(De). întrucât obiectivul principal al 
viitoarei politici europene ar trebui să fie 
reducerea discrepanțelor dintre regiunile 
UE și întrucât o politică de coeziune 
vizibilă și de succes are de la sine o 
valoare adăugată europeană; întrucât 



AM\862964RO.doc 17/105 PE462.723v01-00

RO

toate cele 27 de state membre ale UE 
beneficiază de pe urma unei astfel de 
politici;

Or. en

Amendamentul 31
Bas Eickhout, Andrew Duff

Propunere de rezoluție
Considerentul Df (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Df). întrucât bugetul UE rămâne limitat 
și bugetele naționale sunt în dificultate, 
punând în pericol sustenabilitatea 
creșterii economice a UE, viabilitatea 
programelor și a proiectelor sale, 
amenințând în continuare justiția socială;

Or. en

Amendamentul 32
Bas Eickhout, Andrew Duff

Propunere de rezoluție
Considerentul Dg (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Dg). întrucât, în conformitate cu Tratatul 
de la Lisabona, „bugetul este finanțat 
integral din resurse proprii”(articolul 311 
din TFUE);

Or. en

Amendamentul 33
Marta Andreasen
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Propunere de rezoluție
Recital E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(E). întrucât cetățenii UE au devenit mai 
exigenți în ceea ce privește Uniunea și, de 
asemenea, mai critici față de performanțele 
acesteia; întrucât publicul își va asuma din 
nou apartenența la Uniune numai atunci
când cetățenii vor fi încrezători că valorile 
și interesele lor sunt apărate mai bine de 
către Uniune;

(E). întrucât cetățenii UE au devenit mai 
exigenți în ceea ce privește Uniunea și, de 
asemenea, mai critici față de performanțele 
acesteia; întrucât publicul nu își va asuma 
apartenența la Uniune până când cetățenii 
nu vor fi încrezători că valorile și 
interesele lor sunt apărate de către Uniune;

Or. en

Amendamentul 34
Helga Trüpel, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(F). întrucât Strategia Europa 2020 ar 
trebui să contribuie la redresarea Europei 
în urma crizei și la consolidarea acesteia, 
prin crearea de locuri de muncă și o 
creștere economică inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii; întrucât această 
strategie se bazează pe cinci obiective 
principale ale Uniunii referitoare la 
promovarea ocupării forței de muncă, 
îmbunătățirea condițiilor pentru inovare, 
cercetare și dezvoltare, atingerea 
obiectivelor în materie de schimbări 
climatice și energie, îmbunătățirea 
nivelului educației și promovarea 
incluziunii sociale, îndeosebi prin 
reducerea sărăciei;

(F). întrucât Strategia Europa 2020 ar 
trebui să contribuie la redresarea Europei 
în urma crizei și la consolidarea acesteia, 
prin crearea de locuri de muncă și o 
creștere economică inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii; întrucât această 
strategie se bazează pe cinci obiective 
principale ale Uniunii referitoare la 
promovarea ocupării forței de muncă, 
îmbunătățirea condițiilor pentru inovare, 
cercetare și dezvoltare, atingerea 
obiectivelor în materie de schimbări 
climatice și energie, îmbunătățirea 
nivelului educației și promovarea 
incluziunii sociale și a diversității 
culturale, îndeosebi prin reducerea 
sărăciei;

Or. en
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Amendamentul 35
Luis de Grandes Pascual

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Fa). întrucât importanța infrastructurii 
de transport pentru piața internă, datorită 
contribuției acesteia în vederea sporirii 
mobilității cetățenilor, bunurilor și 
serviciilor, a impulsionării activității 
economice și creării de locuri de muncă, 
precum și în vederea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale, trebuie să se reflecte 
în mod adecvat în viitorul CFM;

Or. es

Amendamentul 36
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Charles Goerens, Giommaria Uggias, în numele 
Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Considerentul Fb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Fb). întrucât ODM-urile urmăresc
reducerea sărăciei, unul dintre obiectivele 
principale ale politicii UE în temeiul 
Tratatului de la Lisabona;

Or. en

Amendamentul 37
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Propunere de rezoluție
Considerentul Fc (nou)



PE462.723v01-00 20/105 AM\862964RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Fc). întrucât principiul puterii și 
responsabilității comune între femei și 
bărbați ar trebui să fie stabilit la 
domiciliu, la locul de muncă și în cadrul 
comunităților naționale și internaționale 
mai largi, reprezentând o condiție 
prealabilă pentru egalitatea de șanse, 
dezvoltare și pace și reprezentând un 
fundament pentru dezvoltarea durabilă 
centrată pe oameni;

Or. en

Amendamentul 38
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(G). întrucât bugetul Uniunii poate fi un 
instrument de reformă puternic; întrucât 
impactul său poate fi amplificat dacă 
mobilizează surse suplimentare de 
finanțare privată în favoarea investițiilor, 
acționând astfel ca un catalizator al 
efectului de multiplicare a cheltuielilor 
Uniunii;

(G). întrucât bugetul Uniunii nu va da 
posibilitatea de a îndeplini sarcinile 
viitoare în cazul în care plafonul său 
rămâne la valoarea mediocră de 1,23 % 
din VNB al UE; întrucât impactul său 
poate fi amplificat dacă mobilizează surse 
suplimentare de finanțare în favoarea 
investițiilor sociale și de mediu durabile, 
precum și în favoarea creșterii numărului 
de locuri de muncă de înaltă calitate în 
conformitate cu conceptul de muncă 
decentă și de calitate, acționând astfel ca 
un catalizator al efectului de multiplicare a 
cheltuielilor Uniunii;

Or. en

Amendamentul 39
Gunnar Hökmark
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Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(G). întrucât bugetul Uniunii poate fi un 
instrument de reformă puternic; întrucât 
impactul său poate fi amplificat dacă 
mobilizează surse suplimentare de 
finanțare privată în favoarea investițiilor, 
acționând astfel ca un catalizator al 
efectului de multiplicare a cheltuielilor 
Uniunii;

(G). întrucât o reordonare completă a 
priorităților strategice ale cheltuielilor 
bugetare ale UE este necesară, întrucât
bugetul Uniunii poate fi un instrument de 
reformă puternic în cazul în care 
cheltuielile UE se axează pe domeniile 
care stimulează creșterea economică, cum 
ar fi inovarea, cercetarea și dezvoltarea; 
întrucât impactul său poate fi amplificat 
dacă mobilizează surse suplimentare de 
finanțare privată în favoarea investițiilor, 
acționând astfel ca un catalizator al 
efectului de multiplicare a cheltuielilor 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 40
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(G). întrucât bugetul Uniunii poate fi un 
instrument de reformă puternic; întrucât 
impactul său poate fi amplificat dacă 
mobilizează surse suplimentare de 
finanțare privată în favoarea investițiilor, 
acționând astfel ca un catalizator al 
efectului de multiplicare a cheltuielilor 
Uniunii;

(G). întrucât bugetul Uniunii poate fi un 
instrument de reformă puternic; întrucât 
impactul său poate fi amplificat prin 
investiții;

Or. en

Amendamentul 41
Gerben-Jan Gerbrandy
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Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(G). întrucât bugetul Uniunii poate fi un 
instrument de reformă puternic; întrucât 
impactul său poate fi amplificat dacă 
mobilizează surse suplimentare de 
finanțare privată în favoarea investițiilor, 
acționând astfel ca un catalizator al 
efectului de multiplicare a cheltuielilor 
Uniunii;

(G). întrucât bugetul Uniunii este un 
instrument de reformă puternic; întrucât 
impactul său poate fi amplificat dacă 
mobilizează surse suplimentare de 
finanțare privată în favoarea investițiilor, 
acționând astfel ca un catalizator al 
efectului de multiplicare a cheltuielilor 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 42
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(G). întrucât bugetul Uniunii poate fi un 
instrument de reformă puternic; întrucât 
impactul său poate fi amplificat dacă 
mobilizează surse suplimentare de 
finanțare privată în favoarea investițiilor, 
acționând astfel ca un catalizator al 
efectului de multiplicare a cheltuielilor 
Uniunii;

(G). întrucât bugetul Uniunii poate fi un 
instrument de reformă puternic; întrucât 
impactul său poate fi amplificat dacă 
mobilizează surse suplimentare de 
finanțare în favoarea investițiilor, 
acționând astfel ca un catalizator al 
efectului de multiplicare a cheltuielilor 
Uniunii;

Or. pt

Amendamentul 43
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(G). întrucât bugetul Uniunii poate fi un (G). întrucât bugetul Uniunii poate fi un 
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instrument de reformă puternic; întrucât 
impactul său poate fi amplificat dacă 
mobilizează surse suplimentare de 
finanțare privată în favoarea investițiilor, 
acționând astfel ca un catalizator al 
efectului de multiplicare a cheltuielilor
Uniunii;

instrument de reformă puternic; întrucât 
impactul său poate fi amplificat dacă 
mobilizează surse suplimentare de 
finanțare privată și publică în favoarea 
investițiilor, acționând astfel ca un 
catalizator al efectului de multiplicare a 
cheltuielilor Uniunii;

Or. en

Amendamentul 44
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ga). întrucât bugetul UE rămâne cel mai 
bun instrument financiar pentru 
solidaritatea dintre statele membre, un 
instrument pentru coordonarea și 
realizarea obiectivelor și a principiilor 
comune pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 45
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Considerentul Gb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Gb). întrucât așa-numitul principiu „al 
compensării" nu are nicio justificare 
economică deoarece abordarea simplă 
„contribuitor net”/ „beneficiar net” nu ia 
considerare în mod corespunzător 
valoarea adăugată europeană și efectele 
colaterale și nici principiul solidarității 
dintre statele membre ale UE și, prin 
urmare, subminează obiectivul comun al 
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politicii UE;

Or. en

Amendamentul 46
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(H). întrucât principiul bunei gestiuni 
financiare este unul dintre principiile de 
bază ale execuției bugetului Uniunii; 
întrucât numeroase state membre 
realizează ajustări fiscale dificile ale 
bugetelor lor naționale; întrucât buna 
gestiune financiară, bazată pe eficiență, 
eficacitate și economie, a devenit din ce în 
ce mai importantă în ceea ce privește 
cheltuielile publice, atât la nivelul Uniunii, 
cât și la nivelul statelor membre;

(H). întrucât principiul bunei gestiuni 
financiare este unul dintre principiile de 
bază ale execuției bugetului Uniunii; 
întrucât buna gestiune financiară, bazată pe 
eficiență, eficacitate și economie, este
importantă în ceea ce privește cheltuielile 
publice, atât la nivelul Uniunii, cât și la 
nivelul statelor membre;

Or. en

Amendamentul 47
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ha). întrucât, în conformitate cu 
ajustările pe care le fac statele membre în 
cadrul bugetelor naționale și pentru a se 
axa pe gestiunea financiară, nivelul CFM 
ar trebui înghețat în termeni reali; 
întrucât, pentru a finanța în mod eficient 
strategia Europa 2020, este necesară, prin 
urmare, o restabilire semnificativă a 
priorităților în ceea ce privește 
cheltuielile;
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Or. en

Amendamentul 48
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Considerentul Hb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Hb). întrucât numeroase state membre 
fac în prezent ajustări fiscale dificile în 
cadrul bugetelor lor naționale;

Or. en

Amendamentul 49
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(I). întrucât prevederile legate de ajustarea 
periodică a programelor de cheltuieli la 
nevoile și circumstanțele în schimbare au 
fost insuficiente; întrucât complexitatea 
normelor și a reglementărilor a constituit 
unul dintre motivele slabei performanțe a 
sistemelor de gestiune și control;

(I). întrucât prevederile legate de ajustarea 
periodică a programelor de cheltuieli la 
nevoile și circumstanțele în schimbare au 
fost insuficiente; întrucât complexitatea 
normelor și a reglementărilor și lipsa unei 
abordări orientate către rezultat a 
constituit unul dintre motivele slabei 
performanțe a sistemelor de gestiune și 
control;

Or. en

Amendamentul 50
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Considerentul J
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(J). întrucât primii patru ani ai actualului 
CFM 2007-2013 au ilustrat în mod clar 
limitele capacității cadrului financiar de a 
răspunde noilor evoluții și priorități, fără a 
le pune în pericol pe cele existente; întrucât 
actualul CFM nu a reușit să răspundă 
prompt unor noi angajamente, cum ar fi 
Galileo, ITER, mecanismul pentru 
produsele alimentare sau planul european 
de redresare economică;

(J). întrucât primii patru ani ai actualului 
CFM 2007-2013 au ilustrat în mod clar 
limitele capacității cadrului financiar de a 
răspunde noilor evoluții și priorități, fără a 
le pune în pericol pe cele existente; întrucât 
actualul CFM nu a reușit să răspundă 
prompt unor noi nevoi financiare, cum ar 
fi cele referitoare la Galileo, EIT, 
mecanismul pentru produsele alimentare 
sau planul european de redresare 
economică;

Or. en

Amendamentul 51
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(J). întrucât primii patru ani ai actualului 
CFM 2007-2013 au ilustrat în mod clar 
limitele capacității cadrului financiar de a 
răspunde noilor evoluții și priorități, fără a 
le pune în pericol pe cele existente; întrucât 
actualul CFM nu a reușit să răspundă 
prompt unor noi angajamente, cum ar fi 
Galileo, ITER, mecanismul pentru 
produsele alimentare sau planul european 
de redresare economică;

(J). întrucât primii patru ani ai actualului 
CFM 2007-2013 au ilustrat în mod clar 
limitele capacității cadrului financiar de a 
răspunde noilor evoluții și priorități, fără a 
le pune în pericol pe cele existente; întrucât 
actualul CFM nu a reușit să răspundă 
prompt unor noi angajamente, cum ar fi 
Galileo, ITER, mecanismul pentru 
produsele alimentare sau planul european 
de redresare economică și Programul de la 
Stockholm;

Or. en

Amendamentul 52
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Considerentul J
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(J). întrucât primii patru ani ai actualului 
CFM 2007-2013 au ilustrat în mod clar
limitele capacității cadrului financiar de a 
răspunde noilor evoluții și priorități, fără a 
le pune în pericol pe cele existente; întrucât 
actualul CFM nu a reușit să răspundă 
prompt unor noi angajamente, cum ar fi 
Galileo, ITER, mecanismul pentru 
produsele alimentare sau planul european 
de redresare economică;

(J). întrucât primii patru ani ai actualului 
CFM 2007-2013 au ilustrat limitele 
capacității cadrului financiar de a răspunde 
noilor evoluții și priorități, fără a le pune în 
pericol pe cele existente; întrucât actualul 
CFM nu a reușit în totalitate să răspundă 
prompt unor noi angajamente;

Or. en

Amendamentul 53
Bastiaan Belder

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(K). întrucât actualul sistem al resurselor 
proprii, bazat pe contribuțiile statelor 
membre, este excesiv de complex, opac, 
insuficient corelat cu politicile existente 
ale Uniunii și lipsit de echitate, în special 
cu privire la mecanismele de corecție, 
pentru care a încetat să existe o justificare 
rațională,

eliminat

Or. en

Amendamentul 54
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(K). întrucât actualul sistem al resurselor (K). întrucât actualul sistem al resurselor 
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proprii, bazat pe contribuțiile statelor 
membre, este excesiv de complex, opac, 
insuficient corelat cu politicile existente 
ale Uniunii și lipsit de echitate, în special 
cu privire la mecanismele de corecție, 
pentru care a încetat să existe o justificare
rațională,

proprii, bazat pe contribuțiile statelor 
membre, este excesiv de complex;

Or. en

Amendamentul 55
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(K). întrucât actualul sistem al resurselor 
proprii, bazat pe contribuțiile statelor 
membre, este excesiv de complex, opac, 
insuficient corelat cu politicile existente 
ale Uniunii și lipsit de echitate, în special 
cu privire la mecanismele de corecție, 
pentru care a încetat să existe o justificare 
rațională,

(K). întrucât actualul sistem al resurselor 
proprii, bazat pe contribuțiile statelor 
membre, este excesiv de complex;

Or. en

Amendamentul 56
Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(K). întrucât actualul sistem al resurselor 
proprii, bazat pe contribuțiile statelor 
membre, este excesiv de complex, opac, 
insuficient corelat cu politicile existente ale 
Uniunii și lipsit de echitate, în special cu 
privire la mecanismele de corecție, pentru 
care a încetat să existe o justificare 

(K). întrucât actualul sistem al resurselor 
proprii, bazat pe contribuțiile statelor 
membre, este excesiv de complex, opac, 
insuficient corelat cu politicile existente ale 
Uniunii și lipsit de echitate;
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rațională,

Or. en

Amendamentul 57
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(K). întrucât actualul sistem al resurselor 
proprii, bazat pe contribuțiile statelor 
membre, este excesiv de complex, opac, 
insuficient corelat cu politicile existente ale 
Uniunii și lipsit de echitate, în special cu 
privire la mecanismele de corecție, pentru 
care a încetat să existe o justificare 
rațională,

(K). întrucât actualul sistem al resurselor 
proprii, bazat pe contribuțiile statelor 
membre, este excesiv de complex și opac, 
insuficient corelat cu politicile existente ale 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 58
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias, în numele 
Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(K). întrucât actualul sistem al resurselor 
proprii, bazat pe contribuțiile statelor 
membre, este excesiv de complex, opac, 
insuficient corelat cu politicile existente ale 
Uniunii și lipsit de echitate, în special cu 
privire la mecanismele de corecție, pentru 
care a încetat să existe o justificare 
rațională,

(K). întrucât introducerea resursei 
reprezentate de VNB în 1988 în sistemul 
de finanțare al UE presupunea ca aceasta 
să completeze temporar o scădere a 
resurselor proprii, dar a fost prelungită și 
consolidată de-a lungul anilor și, în 
prezent, este principala componentă a 
resurselor bugetare ale UE; întrucât 
această preponderență a accentuat 
tendința statelor membre de a calcula 
soldul lor net având ca urmare o serie de 
reduceri, corecții, scutiri și compensații 
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care alcătuiesc actualul sistem al 
resurselor proprii, excesiv de complex, 
opac, insuficient corelat cu politicile 
existente ale Uniunii și lipsit de echitate și
care este, prin urmare, incapabil să
asigure o finanțare transparentă și 
eficientă a politicilor Uniunii în interesul 
european și este, în ultimă instanță, total 
neînțeles de cetățenii Uniunii Europene,

Or. en

Amendamentul 59
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(K). întrucât actualul sistem al resurselor 
proprii, bazat pe contribuțiile statelor 
membre, este excesiv de complex, opac, 
insuficient corelat cu politicile existente ale 
Uniunii și lipsit de echitate, în special cu 
privire la mecanismele de corecție, pentru 
care a încetat să existe o justificare
rațională,

(K). întrucât actualul sistem al resurselor 
proprii, în prezent, bazat în principal pe 
contribuțiile statelor membre la VNB, nu 
reflectă vechimea de peste 40 de ani a 
dispozițiilor tratatului, este excesiv de 
complex, opac, insuficient corelat cu 
politicile existente ale Uniunii și lipsit de 
echitate, în special cu privire la 
mecanismele de corecție, al căror 
raționament a fost un concept aplicat 
îndeaproape care privește interesele 
naționale, care este bazat pe transferul de 
numerar și care nu acordă atenția 
cuvenită beneficiilor mai extinse ale 
politicilor Uniunii și ale cheltuielilor,

Or. en

Amendamentul 60
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluție
Considerentul K
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(K). întrucât actualul sistem al resurselor 
proprii, bazat pe contribuțiile statelor 
membre, este excesiv de complex, opac, 
insuficient corelat cu politicile existente 
ale Uniunii și lipsit de echitate, în special 
cu privire la mecanismele de corecție, 
pentru care a încetat să existe o justificare 
rațională,

(K). întrucât actualul sistem al resurselor 
proprii, bazat pe contribuțiile statelor 
membre, este excesiv de complex și lipsit 
de echitate, în special cu privire la 
mecanismele de corecție, pentru care a 
încetat să existe o justificare rațională,

Or. pt

Amendamentul 61
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, în numele 
Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ka (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ka). întrucât Curtea de Conturi 
Europeană nu a prezentat o declarație de 
asigurare privind conturile anuale,

Or. en

Amendamentul 62
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că provocările care ne 
așteaptă, fie sub aspect demografic, al 
schimbărilor climatice sau al penuriei 
energetice, sunt prea complexe pentru ca 
un stat membru să le poată înfrunta de 
unul singur; este convins că Uniunea își 
poate demonstra în acest sens valoarea, ca 

eliminat
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o entitate care reprezintă mult mai mult 
decât suma statelor sale membre;

Or. en

Amendamentul 63
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că provocările care ne 
așteaptă, fie sub aspect demografic, al 
schimbărilor climatice sau al penuriei 
energetice, sunt prea complexe pentru ca 
un stat membru să le poată înfrunta de 
unul singur; este convins că Uniunea își 
poate demonstra în acest sens valoarea, ca 
o entitate care reprezintă mult mai mult 
decât suma statelor sale membre;

eliminat

Or. en

Amendamentul 64
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că provocările care ne 
așteaptă, fie sub aspect demografic, al 
schimbărilor climatice sau al penuriei 
energetice, sunt prea complexe pentru ca 
un stat membru să le poată înfrunta de 
unul singur; este convins că Uniunea își 
poate demonstra în acest sens valoarea, ca 
o entitate care reprezintă mult mai mult 
decât suma statelor sale membre;

1. consideră că strategia Europa 2020 ar 
trebui să urmărească un concept politic 
larg referitor la viitorul UE ca Uniune 
socială, competitivă și durabilă care 
plasează oamenii și protecția mediului în 
centrul elaborării politicii;

Or. en
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Amendamentul 65
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că provocările care ne 
așteaptă, fie sub aspect demografic, al 
schimbărilor climatice sau al penuriei 
energetice, sunt prea complexe pentru ca 
un stat membru să le poată înfrunta de 
unul singur; este convins că Uniunea își 
poate demonstra în acest sens valoarea, ca 
o entitate care reprezintă mult mai mult 
decât suma statelor sale membre;

1. consideră că provocările care ne 
așteaptă, fie sub aspect demografic, al 
schimbărilor climatice sau al penuriei 
energetice, sunt domenii în care Uniunea
Europeană își poate demonstra valoarea,
ca o entitate care reprezintă mult mai mult 
decât suma statelor sale membre;

Or. en

Amendamentul 66
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că provocările care ne 
așteaptă, fie sub aspect demografic, al 
schimbărilor climatice sau al penuriei 
energetice, sunt prea complexe pentru ca 
un stat membru să le poată înfrunta de unul 
singur; este convins că Uniunea își poate 
demonstra în acest sens valoarea, ca o 
entitate care reprezintă mult mai mult decât 
suma statelor sale membre;

1. consideră că provocările care ne așteaptă
sunt prea complexe pentru ca un stat 
membru să le poată înfrunta de unul singur; 
este convins că Uniunea își poate 
demonstra în acest sens valoarea, ca o 
entitate care reprezintă mult mai mult decât 
suma statelor sale membre;

Or. en

Amendamentul 67
Ilda Figueiredo
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Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că provocările care ne 
așteaptă, fie sub aspect demografic, al 
schimbărilor climatice sau al penuriei 
energetice, sunt prea complexe pentru ca 
un stat membru să le poată înfrunta de unul 
singur; este convins că Uniunea își poate 
demonstra în acest sens valoarea, ca o 
entitate care reprezintă mult mai mult decât 
suma statelor sale membre;

1. consideră că provocările care ne așteaptă 
sunt prea complexe pentru ca un stat 
membru să le poată înfrunta de unul singur; 
este convins că Uniunea își poate 
demonstra în acest sens valoarea, ca o 
entitate care reprezintă mult mai mult decât 
suma statelor sale membre;

Or. pt

Amendamentul 68
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că provocările care ne 
așteaptă, fie sub aspect demografic, al 
schimbărilor climatice sau al penuriei 
energetice, sunt prea complexe pentru ca 
un stat membru să le poată înfrunta de unul 
singur; este convins că Uniunea își poate 
demonstra în acest sens valoarea, ca o 
entitate care reprezintă mult mai mult 
decât suma statelor sale membre;

1. consideră că provocările care ne 
așteaptă, atât sub aspectul penuriei 
energetice, cât și sub cel al schimbărilor 
climatice, sunt prea complexe pentru ca un 
stat membru să le poată înfrunta de unul 
singur; este convins că Uniunea își poate 
demonstra în acest sens valoarea, ca o 
entitate care reprezintă mult mai mult decât 
suma statelor sale membre;

Or. pl

Amendamentul 69
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că provocările care ne 
așteaptă, fie sub aspect demografic, al 
schimbărilor climatice sau al penuriei
energetice, sunt prea complexe pentru ca 
un stat membru să le poată înfrunta de unul 
singur; este convins că Uniunea își poate 
demonstra în acest sens valoarea, ca o 
entitate care reprezintă mult mai mult decât 
suma statelor sale membre;

1. consideră că provocările care ne 
așteaptă, fie sub aspect demografic, al 
combaterii sărăciei, al schimbărilor 
climatice, fie sub aspectul cererii 
energetice excesive, sunt prea complexe 
pentru ca un stat membru să le poată 
înfrunta de unul singur; este convins că 
Uniunea își poate demonstra în acest sens 
valoarea, ca o entitate care reprezintă mult 
mai mult decât suma statelor sale membre;

Or. en

Amendamentul 70
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că provocările care ne 
așteaptă, fie sub aspect demografic, al 
schimbărilor climatice sau al penuriei
energetice, sunt prea complexe pentru ca 
un stat membru să le poată înfrunta de unul 
singur; este convins că Uniunea își poate 
demonstra în acest sens valoarea, ca o 
entitate care reprezintă mult mai mult decât 
suma statelor sale membre;

1. consideră că provocările care ne 
așteaptă, fie sub aspect demografic, al 
schimbărilor climatice, fie sub aspectul
aprovizionării cu energie, sunt prea 
complexe pentru ca un stat membru să le 
poată înfrunta de unul singur; este convins 
că Uniunea își poate demonstra în acest 
sens valoarea sa adăugată, ca o entitate 
care reprezintă mult mai mult decât suma 
statelor sale membre;

Or. en

Amendamentul 71
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că provocările care ne 
așteaptă, fie sub aspect demografic, al 
schimbărilor climatice sau al penuriei 
energetice, sunt prea complexe pentru ca 
un stat membru să le poată înfrunta de unul 
singur; este convins că Uniunea își poate 
demonstra în acest sens valoarea, ca o 
entitate care reprezintă mult mai mult decât 
suma statelor sale membre;

1. consideră că provocările care ne 
așteaptă, fie sub aspect sociopolitic,
demografic, al schimbărilor climatice, fie 
sub aspectul penuriei energetice, sunt prea 
complexe pentru ca un stat membru să le 
poată înfrunta de unul singur; este convins 
că Uniunea își poate demonstra în acest 
sens valoarea, ca o entitate care reprezintă 
mult mai mult decât suma statelor sale 
membre;

Or. de

Amendamentul 72
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că provocările care ne 
așteaptă, fie sub aspect demografic, al 
schimbărilor climatice sau al penuriei 
energetice, sunt prea complexe pentru ca 
un stat membru să le poată înfrunta de unul 
singur; este convins că Uniunea își poate 
demonstra în acest sens valoarea, ca o 
entitate care reprezintă mult mai mult decât 
suma statelor sale membre;

1. consideră că provocările care ne 
așteaptă, sub aspect demografic, al 
inegalității, al șomajului structural, al 
schimbărilor climatice sau al penuriei 
energetice, sunt prea complexe pentru ca 
un stat membru să le poată înfrunta de unul 
singur; este convins că Uniunea își poate 
demonstra în acest sens valoarea, ca o 
entitate care reprezintă mult mai mult decât 
suma statelor sale membre;

Or. en

Amendamentul 73
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că provocările care ne 
așteaptă, fie sub aspect demografic, al 
schimbărilor climatice sau al penuriei 
energetice, sunt prea complexe pentru ca 
un stat membru să le poată înfrunta de unul 
singur; este convins că Uniunea își poate 
demonstra în acest sens valoarea, ca o 
entitate care reprezintă mult mai mult decât 
suma statelor sale membre;

1. consideră că provocările care ne 
așteaptă, fie sub aspect demografic, al 
șomajului structural, al schimbărilor 
climatice, fie sub aspectul penuriei 
energetice, sunt prea complexe pentru ca 
un stat membru să le poată înfrunta de unul 
singur; este convins că Uniunea își poate 
demonstra în acest sens valoarea, ca o 
entitate care reprezintă mult mai mult decât 
suma statelor sale membre;

Or. en

Amendamentul 74
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că provocările care ne 
așteaptă, fie sub aspect demografic, al 
schimbărilor climatice sau al penuriei 
energetice, sunt prea complexe pentru ca 
un stat membru să le poată înfrunta de unul 
singur; este convins că Uniunea își poate 
demonstra în acest sens valoarea, ca o 
entitate care reprezintă mult mai mult decât 
suma statelor sale membre;

1. consideră că provocările care ne 
așteaptă, sub aspect demografic, al 
migrației, al schimbărilor climatice sau al 
penuriei energetice, sunt prea complexe 
pentru ca un stat membru să le poată 
înfrunta de unul singur; este convins că 
Uniunea își poate demonstra în acest sens 
valoarea, ca o entitate care reprezintă mult 
mai mult decât suma statelor sale membre;

Or. en

Amendamentul 75
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că provocările care ne 
așteaptă, fie sub aspect demografic, al 
schimbărilor climatice sau al penuriei 
energetice, sunt prea complexe pentru ca 
un stat membru să le poată înfrunta de unul 
singur; este convins că Uniunea își poate 
demonstra în acest sens valoarea, ca o 
entitate care reprezintă mult mai mult decât 
suma statelor sale membre;

1. consideră că provocările care ne 
așteaptă, sub aspect demografic, al 
imigrației, al schimbărilor climatice sau al 
penuriei energetice, sunt prea complexe 
pentru ca un stat membru să le poată 
înfrunta de unul singur; este convins că 
Uniunea își poate demonstra în acest sens 
valoarea, ca o entitate care reprezintă mult 
mai mult decât suma statelor sale membre;

Or. el

Amendamentul 76
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. constată că, din cauza crizei și a 
constrângerilor severe în ceea ce privește 
cheltuielile publice, a devenit mai dificil
pentru statele membre să progreseze mai 
departe în urmărirea obiectivului unei 
convergențe economice și sociale și să 
participe pe deplin în cadrul pieței 
interne; consideră că Uniunea are 
capacitatea de a gândi și a acționa în 
interesul pe termen lung al cetățenilor UE 
și este mai puțin constrânsă în acțiunile 
sale de realitățile politice de zi cu zi, care 
subminează planificarea pe termen lung;

eliminat

Or. en

Amendamentul 77
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. constată că, din cauza crizei și a 
constrângerilor severe în ceea ce privește 
cheltuielile publice, a devenit mai dificil 
pentru statele membre să progreseze mai 
departe în urmărirea obiectivului unei 
convergențe economice și sociale și să 
participe pe deplin în cadrul pieței 
interne; consideră că Uniunea are 
capacitatea de a gândi și a acționa în 
interesul pe termen lung al cetățenilor UE 
și este mai puțin constrânsă în acțiunile 
sale de realitățile politice de zi cu zi, care 
subminează planificarea pe termen lung;

eliminat

Or. pt

Amendamentul 78
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. constată că, din cauza crizei și a 
constrângerilor severe în ceea ce privește 
cheltuielile publice, a devenit mai dificil 
pentru statele membre să progreseze mai 
departe în urmărirea obiectivului unei 
convergențe economice și sociale și să 
participe pe deplin în cadrul pieței interne; 
consideră că Uniunea are capacitatea de a 
gândi și a acționa în interesul pe termen 
lung al cetățenilor UE și este mai puțin 
constrânsă în acțiunile sale de realitățile 
politice de zi cu zi, care subminează
planificarea pe termen lung;

2. deși este conștient de faptul că, din 
cauza crizei actuale și a constrângerilor 
severe în ceea ce privește cheltuielile 
publice, a devenit mai dificil pentru statele 
membre să progreseze mai departe în 
urmărirea obiectivului unei convergențe 
economice și sociale și să participe pe 
deplin în cadrul pieței interne; crede cu 
fermitate că soluția pentru ieșirea din 
criză este îndreptarea către Europa, și nu 
îndepărtarea de aceasta; consideră că
CFM al UE, utilizat în mod 
corespunzător, reprezintă un instrument 
important pentru planificarea pe termen 
lung a proiectului european, iar pentru a 
aborda problemele structurale, este nevoie 
de un instrument mai eficient care să ia în 
considerare perspectiva europeană și 
valoarea adăugată a Uniunii;



PE462.723v01-00 40/105 AM\862964RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 79
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. constată că, din cauza crizei și a 
constrângerilor severe în ceea ce privește 
cheltuielile publice, a devenit mai dificil 
pentru statele membre să progreseze mai 
departe în urmărirea obiectivului unei 
convergențe economice și sociale și să 
participe pe deplin în cadrul pieței interne; 
consideră că Uniunea are capacitatea de a 
gândi și a acționa în interesul pe termen 
lung al cetățenilor UE și este mai puțin 
constrânsă în acțiunile sale de realitățile 
politice de zi cu zi, care subminează 
planificarea pe termen lung;

2. constată că, din cauza crizei și a 
constrângerilor severe în ceea ce privește 
cheltuielile publice, a devenit mai dificil 
pentru statele membre să progreseze mai 
departe în urmărirea obiectivului unei 
convergențe economice și sociale și să 
participe pe deplin în cadrul pieței interne; 
consideră că Uniunea are capacitatea de a 
gândi și a acționa în interesul pe termen 
lung al cetățenilor UE;

Or. en

Amendamentul 80
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. constată că, din cauza crizei și a 
constrângerilor severe în ceea ce privește 
cheltuielile publice, a devenit mai dificil 
pentru statele membre să progreseze mai 
departe în urmărirea obiectivului unei 
convergențe economice și sociale și să 
participe pe deplin în cadrul pieței interne;
consideră că Uniunea are capacitatea de a 
gândi și a acționa în interesul pe termen 
lung al cetățenilor UE și este mai puțin 
constrânsă în acțiunile sale de realitățile 

2. constată că, din cauza crizei și a 
constrângerilor severe în ceea ce privește 
cheltuielile publice, a devenit mai dificil 
pentru statele membre să progreseze mai 
departe în urmărirea obiectivului unei 
convergențe economice și sociale și să 
participe pe deplin în cadrul pieței interne 
și că impactul social deplin al crizei și al 
măsurilor de austeritate ulterioare asupra 
cetățenilor europeni încă rămâne 
necunoscut în mare măsură; consideră că 
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politice de zi cu zi, care subminează 
planificarea pe termen lung;

Uniunea are capacitatea de a gândi și a 
acționa în interesul pe termen lung al 
cetățenilor UE și este mai puțin constrânsă 
în acțiunile sale de realitățile politice de zi 
cu zi, care subminează planificarea pe 
termen lung;

Or. en

Amendamentul 81
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. constată că, din cauza crizei și a 
constrângerilor severe în ceea ce privește 
cheltuielile publice, a devenit mai dificil 
pentru statele membre să progreseze mai 
departe în urmărirea obiectivului unei 
convergențe economice și sociale și să 
participe pe deplin în cadrul pieței interne;
consideră că Uniunea are capacitatea de a 
gândi și a acționa în interesul pe termen 
lung al cetățenilor UE și este mai puțin 
constrânsă în acțiunile sale de realitățile 
politice de zi cu zi, care subminează 
planificarea pe termen lung;

2. constată că, din cauza crizei și a 
constrângerilor severe în ceea ce privește 
cheltuielile publice, a devenit mai dificil 
pentru statele membre să progreseze mai 
departe în urmărirea obiectivului unei 
convergențe economice și sociale și să 
participe pe deplin în cadrul pieței interne 
și că impactul social deplin al crizei și al 
măsurilor de austeritate ulterioare asupra 
cetățenilor europeni încă rămâne 
necunoscut în mare măsură; consideră că 
Uniunea are capacitatea de a gândi și a 
acționa în interesul pe termen lung al 
cetățenilor UE și este mai puțin constrânsă 
în acțiunile sale de realitățile politice de zi 
cu zi, care subminează planificarea pe 
termen lung;

Or. en

Amendamentul 82
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 2



PE462.723v01-00 42/105 AM\862964RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. constată că, din cauza crizei și a 
constrângerilor severe în ceea ce privește 
cheltuielile publice, a devenit mai dificil 
pentru statele membre să progreseze mai 
departe în urmărirea obiectivului unei 
convergențe economice și sociale și să 
participe pe deplin în cadrul pieței interne; 
consideră că Uniunea are capacitatea de a 
gândi și a acționa în interesul pe termen 
lung al cetățenilor UE și este mai puțin 
constrânsă în acțiunile sale de realitățile 
politice de zi cu zi, care subminează 
planificarea pe termen lung;

2. constată că, din cauza crizei și a 
constrângerilor severe în ceea ce privește 
cheltuielile publice, a devenit mai dificil 
pentru statele membre să progreseze mai 
departe în urmărirea obiectivului unei 
convergențe economice și sociale și să 
participe pe deplin în cadrul pieței interne; 
consideră, totuși, că doar statele membre 
își cunosc pe deplin nevoile individuale și 
că UE nu s-a dovedit niciodată a fi un 
planificator eficient, după cum arată 
numeroasele cereri de transfer pe care 
trebuie să le aprobe anual Comisia pentru 
bugete, precum și procentul mare de 
fonduri neutilizate la sfârșitul anului;

Or. en

Amendamentul 83
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunerea de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. constată că, din cauza crizei și a 
constrângerilor severe în ceea ce privește 
cheltuielile publice, a devenit mai dificil 
pentru statele membre să progreseze mai 
departe în urmărirea obiectivului unei 
convergențe economice și sociale și să 
participe pe deplin în cadrul pieței interne; 
consideră că Uniunea are capacitatea de a 
gândi și a acționa în interesul pe termen 
lung al cetățenilor UE și este mai puțin 
constrânsă în acțiunile sale de realitățile 
politice de zi cu zi, care subminează 
planificarea pe termen lung;

2. constată că, din cauza crizei și a 
constrângerilor severe în ceea ce privește 
cheltuielile publice, a devenit mai dificil 
pentru statele membre să progreseze mai 
departe în ceea ce privește dezvoltarea, 
consolidarea competivității și coeziunea 
socială, în urmărirea obiectivului unei 
convergențe economice și sociale și să 
participe pe deplin în cadrul pieței interne; 
consideră că Uniunea are capacitatea de a 
gândi și a acționa în interesul pe termen 
lung al cetățenilor UE și este mai puțin 
constrânsă în acțiunile sale de realitățile 
politice de zi cu zi, care subminează 
planificarea pe termen lung;
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Or. el

Amendamentul 84
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. consideră că strategia Europa 2020 ar 
trebui să ajute Europa să iasă din criză și 
să devină mai puternică prin 
îmbunătățirea condițiilor - și finanțarea 
publică - pentru inovare, cercetare și 
dezvoltare, prin atingerea obiectivelor în 
materie de schimbări climatice și energie, 
prin îmbunătățirea nivelului educației și 
prin promovarea incluziunii sociale, 
îndeosebi prin reducerea sărăciei; 
subliniază faptul că ar trebui să se asigure 
consecvența între atingerea acestor 
obiective și finanțarea alocată acestora la 
nivel european și național; consideră că 
semestrul european ar trebui să se 
concentreze pe îmbunătățirea sinergiilor 
dintre investițiile europene și cele publice 
de la nivel național cu scopul de a atinge 
pe deplin obiectivele politice ale UE;

Or. en

Amendamentul 85
Reimer Böge, Othmar Karas, în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 2b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. reamintește că UE trebuie să respecte 
un număr semnificativ de obligații politice 
care decurg direct din tratat, care 
reprezintă legislația primară a Uniunii; 
consideră, prin urmare, că Tratatul UE 
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rămâne principalul punct de referință și 
de orientare pentru următorul CFM și că 
respectarea dispozițiilor acestuia continuă 
să fie o provocare majoră pentru Uniune 
în ansamblu;

Or. en

Amendamentul 86
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 2c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2c. subliniază importanța de a evalua cu 
atenție în ce măsură au fost îndeplinite 
obiectivele politice convenite în cadrul 
actualului CFM cu scopul de a obține 
informații valoroase pentru următorul 
CFM;

Or. en

Amendamentul 87
Bas Eickhout, Andrew Duff

Propunere de rezoluție
Punctul 2d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2d. consideră că noțiunea de „resurse 
durabile pentru Uniunea Europeană” 
impune în primul rând regândirea 
„sistemului de resurse” al bugetului UE 
cu scopul de a înlocui contribuțiile 
naționale actuale cu resurse cu adevărat 
europene;

Or. en
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Amendamentul 88
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 2e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2e. consideră că evenimentele recente 
arată că zona euro necesită o guvernanță 
economică mai ambițioasă și că un pilon 
monetar fără un pilon social și economic 
este sortit eșecului; consideră că este 
esențial ca Uniunea să își consolideze 
sistemul  de guvernanță economică pentru 
a asigura punerea în aplicare a strategiei 
UE 2020 (restabilirea și protejarea pe 
termen lung a nivelurilor de creștere 
economică), pentru a împiedica repetarea 
actualei crize și pentru a salvgarda 
proiectele europene;

Or. en

Amendamentul 89
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 2f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2f. consideră că nicio uniune de state cu o 
piață unică integrată a forței de muncă, a 
serviciilor și a bunurilor și o concurență 
liberă ca principiu economic de bază nu 
se poate dezvolta și supraviețui fără o 
politică ce oferă tuturor cetățenilor săi 
posibilitatea, pe de o parte, de a profita de 
oportunitățile create de piața unică și, pe 
de altă parte, de a se proteja de 
consecințele nedorite ale funcționării 
uniunii; în acest sens, consideră că 
politica de coeziune a UE este principalul 
instrument european capabil să acționeze 
împotriva puternicelor tendințe sociale și 
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teritoriale tot mai diverse create de 
creșterea concurenței, de o piață internă 
mai exigentă și de o interfață comună cu 
privire la o lume globalizată; astfel, 
această politică nu ar trebui văzută doar 
ca un instrument principal pentru 
obținerea unei coerențe și pentru o 
dezvoltare armonioasă a întregului 
teritoriu al Uniunii, ci și ca o condiție 
esențială pentru supraviețuirea și 
aprofundarea proiectelor europene;

Or. en

Amendamentul 90
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 2g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2g. este convins că provocările care ne 
așteaptă, sub aspectul creșterii economice 
și al locurilor de muncă, al reducerii 
sărăciei demografice, al schimbărilor 
climatice sau al penuriei energetice, sunt 
prea complexe pentru ca un stat membru 
să le poată înfrunta de unul singur; este 
convins că Uniunea își poate demonstra 
în acest sens valoarea, ca entitate care 
reprezintă mult mai mult decât suma 
statelor sale membre;

Or. en

Amendamentul 91
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că actuala criză a scos în 
evidență provocările structurale cărora 
trebuie să le facă față majoritatea 
economiilor statelor membre: o 
productivitate sub parametri optimi, șomaj 
structural, flexibilitate insuficientă a 
pieței muncii, competențe vetuste și o 
creștere economică slabă;

3. subliniază că actuala criză a scos în 
evidență provocările structurale cărora 
trebuie să le facă față majoritatea 
economiilor statelor membre: piețe 
financiare nereglementate care permit 
declanșarea crizei financiare și 
economice, accentuarea dezechilibrelor 
macroeconomice în cadrul Uniunii 
Europene, productivitate sub parametrii 
optimi cauzată de politica UE și a statelor 
membre de stimulare a sectoarelor care 
oferă salarii mici („munca să devină 
atrăgătoare din punct de vedere 
financiar”), șomaj ciclic și accentuarea 
sărăciei și a excluziunii sociale prin 
politicile de austeritate, ocuparea precară 
a forței de muncă prin punerea în 
aplicare a unei flexibilități mai mari a 
pieței muncii, creșterea inegalității în 
distribuirea veniturilor și a bogățiilor, o 
amprentă de carbon de 4 ori mai mare 
decât impun nivelurile de sustenabilitate a 
mediului, investiții insuficiente în 
învățământ, formare profesională și în 
dezvoltarea de competențe necesare 
dezvoltării durabile și perspective 
economice și sociale slabe pentru viitor;

Or. en

Amendamentul 92
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că actuala criză a scos în 
evidență provocările structurale cărora 
trebuie să le facă față majoritatea 
economiilor statelor membre: o 
productivitate sub parametri optimi, șomaj 

3. subliniază că actuala criză a scos în 
evidență provocările structurale cărora 
trebuie să le facă față majoritatea 
economiilor statelor membre: o 
productivitate sub parametri optimi, șomaj 
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structural, flexibilitate insuficientă a pieței 
muncii, competențe vetuste și o creștere 
economică slabă;

structural, competențe vetuste și o creștere 
economică slabă; subliniază nevoia de 
investiții în domenii-cheie, cum ar fi 
educația, cercetarea și inovarea, cu scopul 
de a depăși aceste provocări structurale;

Or. en

Amendamentul 93
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că actuala criză a scos în 
evidență provocările structurale cărora 
trebuie să le facă față majoritatea 
economiilor statelor membre: o 
productivitate sub parametri optimi, șomaj 
structural, flexibilitate insuficientă a pieței 
muncii, competențe vetuste și o creștere
economică slabă;

3. subliniază că actuala criză a scos în 
evidență provocările structurale cărora 
trebuie să le facă față majoritatea 
economiilor statelor membre: decalaje în 
productivitatea resurselor, șomaj 
structural și inegalități în distribuirea 
veniturilor, flexibilitate insuficientă a 
pieței muncii și noțiuni vetuste în ceea ce 
privește competențele și creșterea
economică;

Or. en

Amendamentul 94
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că actuala criză a scos în 
evidență provocările structurale cărora 
trebuie să le facă față majoritatea 
economiilor statelor membre: o 
productivitate sub parametri optimi, șomaj 
structural, flexibilitate insuficientă a pieței 
muncii, competențe vetuste și o creștere 

3. subliniază că actuala criză a scos în 
evidență provocările structurale cărora 
trebuie să le facă față majoritatea 
economiilor statelor membre: o 
productivitate sub parametri optimi, 
niveluri ridicate ale îndatorării publice, 
deficite fiscale mari, șomaj structural, 
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economică slabă; flexibilitate insuficientă a pieței muncii, 
competențe vetuste și o creștere economică 
slabă;

Or. en

Amendamentul 95
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că actuala criză a scos în 
evidență provocările structurale cărora 
trebuie să le facă față majoritatea 
economiilor statelor membre: o 
productivitate sub parametri optimi, șomaj 
structural, flexibilitate insuficientă a pieței 
muncii, competențe vetuste și o creștere 
economică slabă;

3. subliniază că actuala criză a scos în 
evidență provocările structurale cărora 
trebuie să le facă față majoritatea 
economiilor statelor membre: o 
productivitate sub parametri optimi, șomaj 
structural, flexibilitate insuficientă a pieței 
muncii, obstacole permanente în cadrul 
pieței interne, o mobilitate redusă a forței 
de muncă, competențe vetuste și o creștere 
economică slabă;

Or. en

Amendamentul 96
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că actuala criză a scos în 
evidență provocările structurale cărora 
trebuie să le facă față majoritatea
economiilor statelor membre: o 
productivitate sub parametri optimi, șomaj 
structural, flexibilitate insuficientă a pieței 
muncii, competențe vetuste și o creștere 
economică slabă;

3. subliniază că actuala criză a scos în 
evidență provocările structurale cărora 
trebuie să le facă față unele dintre 
economiile statelor membre: o 
productivitate sub parametri optimi, șomaj 
structural, flexibilitate insuficientă a pieței 
muncii, competențe vetuste și o creștere 
economică slabă;
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Or. en

Amendamentul 97
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că actuala criză a scos în 
evidență provocările structurale cărora 
trebuie să le facă față majoritatea
economiilor statelor membre: o 
productivitate sub parametri optimi, șomaj 
structural, flexibilitate insuficientă a pieței 
muncii, competențe vetuste și o creștere 
economică slabă;

3. subliniază că actuala criză a scos în 
evidență provocările structurale cărora 
trebuie să le facă față unele dintre 
economiile statelor membre: o 
productivitate sub parametri optimi, șomaj 
structural, flexibilitate insuficientă a pieței 
muncii, competențe vetuste și o creștere 
economică slabă;

Or. pt

Amendamentul 98
Carl Haglund

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că actuala criză a scos în 
evidență provocările structurale cărora 
trebuie să le facă față majoritatea 
economiilor statelor membre: o 
productivitate sub parametri optimi, șomaj 
structural, flexibilitate insuficientă a pieței 
muncii, competențe vetuste și o creștere 
economică slabă;

3. subliniază că actuala criză a scos în 
evidență provocările structurale cărora 
trebuie să le facă față majoritatea 
economiilor statelor membre: o 
productivitate sub parametri optimi, șomaj 
structural, flexibilitate insuficientă a pieței 
muncii, competențe vetuste care conduc la 
o creștere economică slabă;

Or. en

Amendamentul 99
Gunnar Hökmark
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Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază faptul că unul dintre cele 
mai importante obiective ale UE este de a 
spori competitivitatea și de a facilita 
transformarea economiei UE într-o 
economie mondială principală care se 
bazează pe cunoaștere; subliniază faptul 
că următorul CFM ar trebui să sprijine
această dezvoltare în toate domeniile 
politice ale UE;

Or. en

Amendamentul 100
Herbert Reul, Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește că, dacă actualele tendințe în 
materie de investiții continuă, Asia poate 
ajunge în fruntea dezvoltării științifice și 
tehnologice până în 2025, în detrimentul 
Uniunii și al SUA; constată că, în domeniul 
învățământului de nivel terțiar, Uniunea are 
mult de recuperat, întrucât doar 30 de 
universități europene se situează în primele 
100 din lume; subliniază că Europa este în 
urmă și în ceea ce privește cursa dezvoltării 
de noi competențe și atrage atenția asupra 
faptului că, până în 2020, alte 16 milioane 
de locuri de muncă vor necesita un nivel 
înalt de calificare, în timp ce numărul 
locurilor de muncă pentru care se vor cere 
competențe reduse va scădea cu 12 
milioane;

4. reamintește că, dacă actualele tendințe în 
materie de investiții continuă și ca urmare 
a faptului că, în fiecare an, de pe băncile
universităților din China ies aproximativ 
300 000 de ingineri, Asia poate ajunge în 
fruntea dezvoltării științifice și tehnologice 
până în 2025, în detrimentul Uniunii și al 
SUA; constată că, în domeniul 
învățământului de nivel terțiar, Uniunea are 
mult de recuperat, întrucât doar 30 de 
universități europene se situează în primele 
100 din lume; subliniază că Europa este în 
urmă și în ceea ce privește cursa dezvoltării 
de noi competențe și atrage atenția asupra 
faptului că, până în 2020, alte 16 milioane 
de locuri de muncă vor necesita un nivel 
înalt de calificare, în timp ce numărul 
locurilor de muncă pentru care se vor cere 
competențe reduse va scădea cu 12 
milioane;



PE462.723v01-00 52/105 AM\862964RO.doc

RO

Or. de

Amendamentul 101
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește că, dacă actualele tendințe în 
materie de investiții continuă, Asia poate 
ajunge în fruntea dezvoltării științifice și 
tehnologice până în 2025, în detrimentul 
Uniunii și al SUA; constată că, în 
domeniul învățământului de nivel terțiar, 
Uniunea are mult de recuperat, întrucât 
doar 30 de universități europene se situează 
în primele 100 din lume; subliniază că 
Europa este în urmă și în ceea ce privește 
cursa dezvoltării de noi competențe și 
atrage atenția asupra faptului că, până în 
2020, alte 16 milioane de locuri de muncă 
vor necesita un nivel înalt de calificare, în 
timp ce numărul locurilor de muncă pentru 
care se vor cere competențe reduse va 
scădea cu 12 milioane;

4. reamintește că, dacă actualele tendințe în 
materie de investiții continuă, Asia poate 
ajunge în fruntea dezvoltării științifice și 
tehnologice până în 2025; reamintește, 
totuși, că aceste schimbări reprezintă nu 
numai provocări însemnate, ci și 
oportunități, cum ar fi o creștere bruscă a 
potențialului de export al UE; constată că, 
în domeniul învățământului de nivel terțiar, 
Uniunea are mult de recuperat, întrucât 
doar 30 de universități europene se situează 
în primele 100 din lume; subliniază că 
Europa este în urmă și în ceea ce privește 
cursa dezvoltării de noi competențe și 
atrage atenția asupra faptului că, până în 
2020, alte 16 milioane de locuri de muncă 
vor necesita un nivel înalt de calificare, în 
timp ce numărul locurilor de muncă pentru 
care se vor cere competențe reduse va 
scădea cu 12 milioane;

Or. en

Amendamentul 102
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește că, dacă actualele tendințe în 
materie de investiții continuă, Asia poate 
ajunge în fruntea dezvoltării științifice și 
tehnologice până în 2025, în detrimentul 

4. reamintește că, dacă actualele tendințe în 
materie de investiții continuă, Asia poate 
ajunge în fruntea dezvoltării științifice și 
tehnologice până în 2025, în detrimentul 
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Uniunii și al SUA; constată că, în domeniul 
învățământului de nivel terțiar, Uniunea 
are mult de recuperat, întrucât doar 30 de 
universități europene se situează în primele 
100 din lume; subliniază că Europa este în 
urmă și în ceea ce privește cursa dezvoltării 
de noi competențe și atrage atenția asupra 
faptului că, până în 2020, alte 16 milioane 
de locuri de muncă vor necesita un nivel 
înalt de calificare, în timp ce numărul 
locurilor de muncă pentru care se vor cere 
competențe reduse va scădea cu 12 
milioane;

Uniunii și al SUA; constată că, în domeniul 
învățământului de nivel terțiar, statele 
membre au mult de recuperat, întrucât doar 
30 de universități europene se situează în 
primele 100 din lume; subliniază că Europa 
este în urmă și în ceea ce privește cursa 
dezvoltării de noi competențe și atrage 
atenția asupra faptului că, până în 2020, 
alte 16 milioane de locuri de muncă vor 
necesita un nivel înalt de calificare, în timp 
ce numărul locurilor de muncă pentru care 
se vor cere competențe reduse va scădea cu 
12 milioane;

Or. en

Amendamentul 103
Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește că, dacă actualele tendințe în 
materie de investiții continuă, Asia poate 
ajunge în fruntea dezvoltării științifice și 
tehnologice până în 2025, în detrimentul 
Uniunii și al SUA; constată că, în domeniul 
învățământului de nivel terțiar, Uniunea 
are mult de recuperat, întrucât doar 30 de 
universități europene se situează în primele 
100 din lume; subliniază că Europa este în 
urmă și în ceea ce privește cursa dezvoltării 
de noi competențe și atrage atenția asupra 
faptului că, până în 2020, alte 16 milioane 
de locuri de muncă vor necesita un nivel 
înalt de calificare, în timp ce numărul 
locurilor de muncă pentru care se vor cere 
competențe reduse va scădea cu 12 
milioane;

4. reamintește că, dacă actualele tendințe în 
materie de investiții continuă, Asia poate 
ajunge în fruntea dezvoltării științifice și 
tehnologice până în 2025, în detrimentul 
Uniunii și al SUA; constată că, în domeniul 
învățământului de nivel terțiar, Uniunea și 
statele membre au mult de recuperat, 
întrucât doar 30 de universități europene se 
situează în primele 100 din lume; 
subliniază că Europa este în urmă și în ceea 
ce privește cursa dezvoltării de noi 
competențe și atrage atenția asupra faptului 
că, până în 2020, alte 16 milioane de locuri 
de muncă vor necesita un nivel înalt de 
calificare, în timp ce numărul locurilor de 
muncă pentru care se vor cere competențe 
reduse va scădea cu 12 milioane;

Or. en
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Amendamentul 104
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Albert Deß

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește că, dacă actualele tendințe în 
materie de investiții continuă, Asia poate 
ajunge în fruntea dezvoltării științifice și 
tehnologice până în 2025, în detrimentul 
Uniunii și al SUA; constată că, în domeniul 
învățământului de nivel terțiar, Uniunea are 
mult de recuperat, întrucât doar 30 de 
universități europene se situează în primele 
100 din lume; subliniază că Europa este în 
urmă și în ceea ce privește cursa dezvoltării 
de noi competențe și atrage atenția asupra 
faptului că, până în 2020, alte 16 milioane 
de locuri de muncă vor necesita un nivel 
înalt de calificare, în timp ce numărul 
locurilor de muncă pentru care se vor cere 
competențe reduse va scădea cu 12 
milioane;

4. reamintește că, dacă actualele tendințe în 
materie de investiții continuă, Asia poate 
ajunge în fruntea dezvoltării științifice și 
tehnologice până în 2025, în detrimentul 
Uniunii și al SUA; constată că, în domeniul 
învățământului de nivel terțiar academic și 
profesional, Uniunea are mult de 
recuperat, întrucât, printre altele, doar 30 
de universități europene se situează în 
primele 100 din lume; subliniază că Europa 
este în urmă și în ceea ce privește cursa 
dezvoltării de noi competențe și atrage 
atenția asupra faptului că, până în 2020, 
alte 16 milioane de locuri de muncă vor 
necesita un nivel înalt de calificare, în timp 
ce numărul locurilor de muncă pentru care 
se vor cere competențe reduse va scădea cu 
12 milioane;

Or. de

Amendamentul 105
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește că, dacă actualele tendințe în 
materie de investiții continuă, Asia poate 
ajunge în fruntea dezvoltării științifice și 
tehnologice până în 2025, în detrimentul 
Uniunii și al SUA; constată că, în domeniul 
învățământului de nivel terțiar, Uniunea are 
mult de recuperat, întrucât doar 30 de 
universități europene se situează în primele 
100 din lume; subliniază că Europa este în 

4. reamintește că, dacă actualele tendințe în 
materie de investiții continuă, Asia poate 
ajunge în fruntea dezvoltării științifice și 
tehnologice până în 2025, în detrimentul 
Uniunii și al SUA; constată că, în domeniul 
învățământului de nivel terțiar, Uniunea are 
mult de recuperat, întrucât doar 30 de 
universități europene se situează în primele 
100 din lume; subliniază că Europa este în 
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urmă și în ceea ce privește cursa dezvoltării 
de noi competențe și atrage atenția asupra 
faptului că, până în 2020, alte 16 milioane 
de locuri de muncă vor necesita un nivel 
înalt de calificare, în timp ce numărul 
locurilor de muncă pentru care se vor cere 
competențe reduse va scădea cu 12 
milioane;

urmă și în ceea ce privește cursa dezvoltării 
de noi competențe și atrage atenția asupra 
faptului că, până în 2020, alte 16 milioane 
de locuri de muncă vor necesita un nivel 
înalt de calificare, în timp ce numărul 
locurilor de muncă pentru care se vor cere 
competențe reduse va scădea cu 12 
milioane; subliniază faptul că eșecul 
Strategiei de la Lisabona nu are șanse să 
fie remediat de strategia Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 106
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4 a. atrage atenția asupra creșterii 
alarmante a șomajului, care se menține la 
un nivel ridicat constant, cauzată de criza 
financiară și economică (23 de milioane 
de șomeri ai UE 27, adică cu 47%, 
respectiv cu 7 milioane de persoane,
deasupra nivelului înregistrat la începutul 
anului 2008, adică înainte de declanșarea 
crizei financiare); își exprimă 
îngrijorarea cu privire la faptul că în 
special șomajul în rândul tinerilor, care în 
prezent înregistrează 19,9 procente, este 
încă deosebit de ridicat; își exprimă 
temerea că proporția populației 
amenințate de sărăcie va rămâne la un 
nivel ridicat în lipsa creșterii ratei de 
ocupare a forței de muncă și reducerii 
șomajului; salută, prin urmare, 
prioritățile strategiei UE 2020, care sunt 
adecvate pentru a face față provocărilor 
sociopolitice;

Or. de
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Amendamentul 107
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 4b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. subliniază, prin urmare, nevoia 
urgentă ca UE să împiedice tendința de 
diminuare a investițiilor publice, 
sprijinind investițiile în educație și în 
învățarea de-a lungul vieții pentru a 
îmbunătăți competențele oamenilor; 
consideră că învățământul ar trebui să 
reprezinte un bun public în cadrul 
Uniunii, investindu-se în toate aspectele 
legate de sistemul de învățământ, în 
calitatea învățământului și în extinderea 
accesului la învățământul superior; 
reamintește că rata abandonului școlar și 
accesul limitat la învățământul superior 
universitar sunt factorii de bază ai 
apariției ratei mari a șomajului pe termen 
lung și reprezintă un obstacol în calea 
coeziunii sociale;

Or. en

Amendamentul 108
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Subtitlu

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Provocarea demografică Provocarea privind combaterea șomajului 
și propunerea de a crea o societate 
incluzivă în Europa

Or. en
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Amendamentul 109
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 4c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Provocarea privind combaterea șomajului 
și propunerea de a crea o societate 
incluzivă în Europa
4c. consideră că una dintre provocările 
majore cu care se confruntă Uniunea 
Europeană se referă la menținerea 
competitivității sale, sporirea creșterii 
economice și combaterea șomajului 
ridicat, iar concentrarea asupra 
funcționării corespunzătoare a pieței 
muncii și asupra condițiilor sociale este 
esențială pentru îmbunătățirea 
rezultatelor privind ocuparea forței de 
muncă; solicită, prin urmare, un nou 
program de promovare a muncii decente, 
de garantare a drepturilor lucrătorilor pe 
întreg teritoriul Europei și de 
îmbunătățire a condițiilor de muncă; 
reamintește că unul dintre cele cinci 
obiective principale ale strategiei UE 2020 
este de a reduce cu 20 de milioane 
numărul de persoane expuse riscului de 
sărăcie; consideră că, pentru a atinge 
acest obiectiv, trebuie să se ia măsuri 
adecvate și acest obiectiv principal trebuie 
combinat cu obiectivul de reducere a 
sărăciei în fiecare stat membru;

Or. en

Amendamentul 110
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Subtitlu
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Provocarea demografică Provocarea sociopolitică

Or. de

Amendamentul 111
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. insistă asupra faptului că Uniunea 
trebuie să răspundă provocării
demografice; constată că scăderea 
ponderii populației active, combinată cu 
creșterea ponderii persoanelor 
pensionate, va exercita presiuni 
suplimentare asupra sistemelor sale de 
protecție socială și asupra competitivității 
sale economice;

5. insistă asupra faptului că statele membre
trebuie să răspundă provocărilor
demografice;

Or. en

Amendamentul 112
Anne E. Jensen

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. insistă asupra faptului că Uniunea 
trebuie să răspundă provocării 
demografice; constată că scăderea ponderii 
populației active, combinată cu creșterea 
ponderii persoanelor pensionate, va 
exercita presiuni suplimentare asupra 
sistemelor sale de protecție socială și 
asupra competitivității sale economice;

5. insistă asupra faptului că Uniunea 
trebuie să răspundă provocării 
demografice; constată că scăderea ponderii 
populației active, combinată cu creșterea 
ponderii persoanelor pensionate, va 
exercita presiuni suplimentare asupra 
sistemelor sale de protecție socială și 
asupra competitivității sale economice; 
subliniază, în acest context, necesitatea 



AM\862964RO.doc 59/105 PE462.723v01-00

RO

unei reforme a pieței muncii și a 
sistemului de pensii pe întreg teritoriul 
UE;

Or. en

Amendamentul 113
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. insistă asupra faptului că Uniunea 
trebuie să răspundă provocării 
demografice; constată că scăderea 
ponderii populației active, combinată cu 
creșterea ponderii persoanelor 
pensionate, va exercita presiuni 
suplimentare asupra sistemelor sale de 
protecție socială și asupra competitivității 
sale economice;

5. insistă asupra faptului că Uniunea 
trebuie să răspundă provocării 
demografice; constată că acest lucru poate 
fi realizat, dacă este gestionat în mod 
corespunzător, prin intermediul unei 
politici consolidate și deschise în 
domeniul migrației și prin facilitarea și 
sporirea participării categoriilor sociale 
care se confruntă cu o participare slabă 
pe piața muncii, cum ar fi femeile tinere și 
persoanele cu handicap;

Or. en

Amendamentul 114
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. insistă asupra faptului că Uniunea 
trebuie să răspundă provocării 
demografice; constată că scăderea ponderii 
populației active, combinată cu creșterea 
ponderii persoanelor pensionate, va 
exercita presiuni suplimentare asupra 
sistemelor sale de protecție socială și 
asupra competitivității sale economice;

5. insistă asupra faptului că Uniunea 
trebuie să răspundă provocării 
demografice; constată că scăderea ponderii 
populației active și creșterea ponderii 
persoanelor pensionate, va exercita 
presiuni suplimentare asupra sistemelor 
sale de protecție socială și asupra 
competitivității sale economice, acest 
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lucru putând fi abordat, printre altele, 
prin intermediul politicii în domeniul 
migrației și prin programele de incluziune 
socială activă, aducând categoriile sociale 
care se confruntă cu un nivel scăzut al 
ocupării forței de muncă mai aproape de 
piața muncii;

Or. en

Amendamentul 115
Alexander Alvaro

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. insistă asupra faptului că Uniunea 
trebuie să răspundă provocării 
demografice; constată că scăderea ponderii 
populației active, combinată cu creșterea 
ponderii persoanelor pensionate, va 
exercita presiuni suplimentare asupra 
sistemelor sale de protecție socială și 
asupra competitivității sale economice;

5. insistă asupra faptului că Uniunea 
trebuie să răspundă provocării demografice 
prin abordări comune, cum ar fi cele 
referitoare la sistemele de pensii și la 
vârsta de pensionare în statele membre; 
constată că scăderea ponderii populației 
active, combinată cu creșterea ponderii 
persoanelor pensionate, va exercita 
presiuni suplimentare asupra sistemelor 
sale de protecție socială și asupra 
competitivității sale economice;

Or. en

Amendamentul 116
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. insistă asupra faptului că Uniunea 
trebuie să răspundă provocării 
demografice; constată că scăderea ponderii 
populației active, combinată cu creșterea 

5. insistă asupra faptului că Uniunea 
trebuie să răspundă provocării 
demografice; constată că scăderea ponderii 
populației active, combinată cu creșterea 
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ponderii persoanelor pensionate, va
exercita presiuni suplimentare asupra 
sistemelor sale de protecție socială și 
asupra competitivității sale economice;

ponderii persoanelor pensionate, ar putea
exercita presiuni suplimentare asupra 
sistemelor sale de protecție socială și 
asupra competitivității sale economice în 
cazul în care toată bogăția reprezentată de 
diversitatea și de abilitățile forței de 
muncă europene nu este pe deplin 
exploatată;

Or. en

Amendamentul 117
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. insistă asupra faptului că Uniunea 
trebuie să răspundă provocării 
demografice; constată că scăderea 
ponderii populației active, combinată cu 
creșterea ponderii persoanelor 
pensionate, va exercita presiuni 
suplimentare asupra sistemelor sale de 
protecție socială și asupra competitivității 
sale economice;

5. insistă asupra faptului că Uniunea 
trebuie să răspundă provocării 
demografice, impunându-se astfel 
acordarea unui sprijin mai mare 
maternității și paternității, în toate 
domeniile, și protejarea așa-numitului 
model social european;

Or. pt

Amendamentul 118
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. insistă asupra faptului că Uniunea
trebuie să răspundă provocării 
demografice; constată că scăderea ponderii 
populației active, combinată cu creșterea 
ponderii persoanelor pensionate, va 

5. insistă asupra faptului că statele membre
trebuie să răspundă provocării 
demografice; constată că scăderea ponderii 
populației active, combinată cu creșterea 
ponderii persoanelor pensionate, va 
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exercita presiuni suplimentare asupra 
sistemelor sale de protecție socială și 
asupra competitivității sale economice;

exercita presiuni suplimentare asupra 
sistemelor sale de protecție socială și 
asupra competitivității sale economice;

Or. en

Amendamentul 119
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. insistă asupra faptului că Uniunea 
trebuie să răspundă provocării 
demografice; constată că scăderea ponderii 
populației active, combinată cu creșterea 
ponderii persoanelor pensionate, va 
exercita presiuni suplimentare asupra 
sistemelor sale de protecție socială și 
asupra competitivității sale economice;

5. insistă asupra faptului că Uniunea 
trebuie să aibă resurse suficiente ca să 
răspundă provocării demografice; constată 
că scăderea ponderii populației active, 
combinată cu creșterea ponderii 
persoanelor pensionate, va exercita 
presiuni suplimentare asupra sistemelor 
sale de protecție socială și asupra 
competitivității sale economice;

Or. en

Amendamentul 120
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. constată că tendințele legate de 
îmbătrânirea demografică sunt 
amplificate de migrație în cadrul UE din 
cauza diferențelor socioeconomice; 
consideră că Uniunea Europeană poate 
avea o contribuție semnificativă la 
reducerea acestor diferențe;

Or. en
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Amendamentul 121
Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 5b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Provocări sociale
5b. insistă asupra faptului că peste 165 de 
milioane de femei și bărbați trăiesc sub 
pragul sărăciei, că inegalitățile bazate pe 
gen, rasă, vârstă, orientare sexuală și 
dizabilitate sunt în continuare foarte 
răspândite și că cele mai vulnerabile 
categorii sociale au fost cel mai grav 
afectate de criză, ceea ce impune luarea 
de măsuri solide ce vizează incluziunea și 
justiția socială;

Or. en

Amendamentul 122
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 5c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Provocări sociale
5c. insistă asupra faptului că peste 100 de 
milioane de femei și bărbați trăiesc sub 
pragul sărăciei, că inegalitățile bazate pe 
gen, rasă, vârstă, orientare sexuală și 
dizabilitate sunt în continuare foarte 
răspândite și că cele mai vulnerabile 
categorii sociale au fost cel mai grav
afectate de criză, ceea ce impune luarea 
de măsuri solide ce vizează incluziunea și 
justiția socială;

Or. en
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Amendamentul 123
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Propunere de rezoluție
Punctul 5d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Provocări sociale
5d. insistă asupra faptului că peste 100 de 
milioane de femei și bărbați trăiesc sub 
pragul sărăciei, că inegalitățile bazate pe 
gen, rasă, vârstă, orientare sexuală și 
dizabilitate sunt în continuare foarte 
răspândite și că cele mai vulnerabile 
categorii sociale au fost cel mai grav 
afectate de criză, ceea ce impune luarea 
de măsuri solide ce vizează incluziunea și 
justiția socială;

Or. en

Amendamentul 124
Jürgen Klute, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 5e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5e. recunoaște faptul că articolul 19 din 
TFUE privind egalitatea de șanse a avut 
un rol esențial în stimularea creșterii 
economice, a mobilității și a incluziunii 
rezidenților europeni prin extinderea 
accesului la locuri de muncă, servicii, 
locuințe și educație;

Or. en

Amendamentul 125
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas
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Propunere de rezoluție
Punctul 5f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5f. constată, totuși, că inegalitatea și 
discriminarea structurală rămân 
omniprezente în cadrul UE, în timp ce 
criza economică este considerată de 
numeroase state membre drept o 
oportunitate pentru a reduce în mod 
semnificativ investițiile în măsurile de 
promovare a egalității de șanse sau chiar 
pentru a modifica obligațiile lor legale;

Or. en

Amendamentul 126
Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Punctul 5g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5g. avertizează asupra faptului că o astfel 
de dezangajare va împiedica Uniunea și 
statele membre să facă față impactului 
crizei economice și financiare actuale și 
va afecta atingerea obiectivelor strategiei 
Europa 2020 de către acestea;

Or. en

Amendamentul 127
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 5h (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5h. constată că scăderea populației active 
combinată cu creșterea ponderii 
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persoanelor pensionate poate fi gestionată 
dacă statele membre reușesc să mențină 
creșterea productivității forței de muncă 
la o medie anuală de 1,1 - 1,4 % la fel ca 
în deceniile trecute; subliniază faptul că 
rezervele suplimentare ale productivității 
pot fi mobilizate prin creșterea eficienței 
energetice și a resurselor (de 4 ori până în 
2020/2025 și de 10 ori până în 2050); 
subliniază că o astfel de creștere globală a 
productivității poate permite producerea 
unei valori adăugate mari cu o forță de 
muncă în descreștere și poate oferi o bază 
sănătoasă pentru o redistribuire 
echitabilă a veniturilor între persoanele 
active din punct de vedere economic și 
cele inactive (cum ar fi pensionarii, copiii, 
elevii, studenții etc.) și pentru o bunăstare 
sporită; subliniază faptul că pensiile nu 
stimulează numai costurile ci și cererea 
pe piața internă; subliniază faptul că 
numărul mare de pensionari creează mai 
multe și noi locuri de muncă în domeniul 
serviciilor sociale și de sănătate;

Or. en

Amendamentul 128
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. avertizează asupra faptului că o creștere 
a populației lumii de la 6 la 9 miliarde va 
intensifica, la nivel mondial, concurența
pentru resursele naturale și va exercita 
presiuni suplimentare asupra mediului; 
constată că, până în 2050, cererea de 
alimente ar putea crește cu 70 % și că 
gestionarea ineficientă a materiilor prime 
expune cetățenii la șocuri dăunătoare și
costisitoare ale prețurilor, amenințând 
securitatea economică și favorizând 

6. avertizează asupra faptului că o creștere 
a populației lumii de la 6 la 9 miliarde va 
intensifica în continuare, la nivel mondial, 
o concurență deja nesustenabilă pentru 
resursele naturale și va exercita presiuni 
suplimentare asupra mediului atât la nivel 
global, cât și la nivel local; constată că, 
până în 2050, cererea de alimente ar putea 
crește cu 70 % și că exploatarea, utilizarea 
și gestionarea nesustenabilă a materiilor 
prime expun cetățenii la o concurență 



AM\862964RO.doc 67/105 PE462.723v01-00

RO

schimbările climatice; dăunătoare între alimente, conservarea 
naturii și generarea de energie, precum și
la șocuri costisitoare ale prețurilor și la 
speculații, amenințând economia și
securitatea alimentară și favorizând în 
continuare schimbările climatice;

Or. en

Amendamentul 129
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. avertizează asupra faptului că o creștere 
a populației lumii de la 6 la 9 miliarde va 
intensifica, la nivel mondial, concurența 
pentru resursele naturale și va exercita 
presiuni suplimentare asupra mediului; 
constată că, până în 2050, cererea de 
alimente ar putea crește cu 70 % și că 
gestionarea ineficientă a materiilor prime 
expune cetățenii la șocuri dăunătoare și 
costisitoare ale prețurilor, amenințând 
securitatea economică și favorizând 
schimbările climatice;

6. este preocupat de faptul că o creștere a 
populației lumii de la 6 la 9 miliarde va 
intensifica, la nivel mondial, concurența 
pentru resursele naturale și va exercita 
presiuni suplimentare asupra mediului; 
constată că, până în 2050, cererea de 
alimente ar putea crește cu 70 % și că 
gestionarea ineficientă a materiilor prime 
expune cetățenii la șocuri dăunătoare și 
costisitoare ale prețurilor, amenințând 
securitatea economică și favorizând 
schimbările climatice; subliniază, prin 
urmare, faptul că este necesar ca UE să ia 
imediat măsuri și să creeze o economie 
bazată pe resurse durabile;

Or. en

Amendamentul 130
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, în numele Grupului 
PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. avertizează asupra faptului că o creștere 
a populației lumii de la 6 la 9 miliarde va 
intensifica, la nivel mondial, concurența 
pentru resursele naturale și va exercita 
presiuni suplimentare asupra mediului; 
constată că, până în 2050, cererea de 
alimente ar putea crește cu 70 % și că 
gestionarea ineficientă a materiilor prime 
expune cetățenii la șocuri dăunătoare și 
costisitoare ale prețurilor, amenințând 
securitatea economică și favorizând 
schimbările climatice;

6. avertizează asupra faptului că o creștere 
a populației lumii de la 6 la 9 miliarde va 
intensifica, la nivel mondial, concurența 
pentru resursele naturale și va exercita 
presiuni suplimentare asupra mediului; 
constată că, până în 2050, cererea de 
alimente ar putea crește cu 70 % și că 
gestionarea ineficientă a materiilor prime 
expune cetățenii la șocuri dăunătoare și 
costisitoare ale prețurilor și poate avea 
consecințe grave pentru industrie în ceea 
ce privește oportunitățile de afaceri, 
inclusiv restricționarea accesului la 
materii prime, amenințând securitatea 
economică și favorizând schimbările 
climatice;

Or. en

Amendamentul 131
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. avertizează asupra faptului că o creștere 
a populației lumii de la 6 la 9 miliarde va 
intensifica, la nivel mondial, concurența 
pentru resursele naturale și va exercita 
presiuni suplimentare asupra mediului; 
constată că, până în 2050, cererea de 
alimente ar putea crește cu 70 % și că 
gestionarea ineficientă a materiilor prime 
expune cetățenii la șocuri dăunătoare și 
costisitoare ale prețurilor, amenințând 
securitatea economică și favorizând 
schimbările climatice;

6. avertizează asupra faptului că o creștere 
a populației lumii de la 6 la 9 miliarde va 
intensifica, la nivel mondial, concurența 
pentru resursele naturale și va exercita 
presiuni suplimentare asupra mediului și va 
reprezenta o amenințare gravă pentru 
calitatea vieții pe pământ; constată că, 
până în 2050, cererea de alimente ar putea 
crește cu 70 % și că progresul insuficient 
în legătură cu rata de reciclare și 
gestionarea ineficientă a materiilor prime 
expun cetățenii la șocuri dăunătoare și 
costisitoare ale prețurilor, amenințând 
securitatea economică și favorizând 
schimbările climatice;
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Or. en

Amendamentul 132
Ville Itälä

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. avertizează asupra faptului că o creștere 
a populației lumii de la 6 la 9 miliarde va 
intensifica, la nivel mondial, concurența 
pentru resursele naturale și va exercita 
presiuni suplimentare asupra mediului; 
constată că, până în 2050, cererea de 
alimente ar putea crește cu 70 % și că 
gestionarea ineficientă a materiilor prime 
expune cetățenii la șocuri dăunătoare și 
costisitoare ale prețurilor, amenințând 
securitatea economică și favorizând 
schimbările climatice;

6. avertizează asupra faptului că o creștere 
a populației lumii de la 6 la 9 miliarde va 
intensifica, la nivel mondial, concurența 
pentru resursele naturale și va exercita 
presiuni suplimentare asupra mediului; 
constată că, până în 2050, cererea de 
alimente ar putea crește cu 70 % și că 
gestionarea ineficientă a materiilor prime și 
piața de mărfuri expun cetățenii la șocuri 
dăunătoare și costisitoare ale prețurilor, 
amenințând securitatea economică și 
favorizând schimbările climatice;

Or. en

Amendamentul 133
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. avertizează asupra faptului că o creștere 
a populației lumii de la 6 la 9 miliarde va 
intensifica, la nivel mondial, concurența 
pentru resursele naturale și va exercita 
presiuni suplimentare asupra mediului; 
constată că, până în 2050, cererea de 
alimente ar putea crește cu 70 % și că 
gestionarea ineficientă a materiilor prime 
expune cetățenii la șocuri dăunătoare și 
costisitoare ale prețurilor, amenințând 
securitatea economică și favorizând 

6. avertizează asupra faptului că o creștere 
a populației lumii de la 6 la 9 miliarde va 
intensifica, la nivel mondial, concurența 
pentru resursele naturale și va exercita 
presiuni suplimentare asupra mediului; 
constată că, până în 2050, cererea de 
alimente ar putea crește cu 70 % și că 
gestionarea ineficientă a materiilor prime și 
piața de mărfuri expun cetățenii la șocuri 
dăunătoare și costisitoare ale prețurilor, 
amenințând securitatea economică și 
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schimbările climatice; favorizând schimbările climatice;

Or. en

Amendamentul 134
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. atrage atenția asupra creșterii 
consumului energetic la nivel global și 
asupra faptului că dependența de 
importurile de energie va crește, Uniunea 
ajungând să importe până în 2050 aproape 
două treimi din nevoile sale de energie; 
avertizează asupra faptului că volatilitatea 
prețurilor și incertitudinile în materie de 
aprovizionare vor fi, de asemenea, agravate 
de volatilitatea politică din țările bogate în 
energie;

7. atrage atenția asupra creșterii 
consumului energetic la nivel global și 
asupra faptului că dependența de 
importurile de energie va crește, Uniunea 
ajungând să importe până în 2050 aproape 
două treimi din nevoile sale de energie în 
cazul în care UE și statele membre nu își 
intensifică eforturile pentru a dezvolta 
propriile surse de energie și pentru a 
obține un potențial propriu de eficiență 
energetică, luând în considerare pe deplin 
angajamentele UE în materie de energie 
și climă, precum și aspectele privind 
siguranța, care trebuie revizuite cu privire 
la centralele nucleare ca urmare a 
accidentului nuclear din Japonia; 
avertizează asupra faptului că volatilitatea 
prețurilor și incertitudinile în materie de 
aprovizionare vor fi, de asemenea, agravate 
de volatilitatea politică din țările bogate în 
energie;

Or. en

Amendamentul 135
Herbert Reul, Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. atrage atenția asupra creșterii 
consumului energetic la nivel global și 
asupra faptului că dependența de 
importurile de energie va crește, Uniunea 
ajungând să importe până în 2050 aproape 
două treimi din nevoile sale de energie; 
avertizează asupra faptului că volatilitatea 
prețurilor și incertitudinile în materie de 
aprovizionare vor fi, de asemenea, agravate 
de volatilitatea politică din țările bogate în 
energie;

7. atrage atenția asupra creșterii 
consumului energetic la nivel global și 
asupra faptului că dependența de 
importurile de energie va crește în cazul în 
care statele membre nu pun în aplicare 
programe naționale și locale de 
promovare a eficienței energetice pentru a 
reduce astfel cererea de energie, Uniunea 
ajungând să importe până în 2050 aproape 
două treimi din nevoile sale de energie; 
avertizează asupra faptului că volatilitatea 
prețurilor și incertitudinile în materie de 
aprovizionare vor putea fi, de asemenea, 
agravate de volatilitatea politică din țările 
bogate în energie; solicită, prin urmare, 
diversificarea căilor de aprovizionare și a 
partenerilor comerciali și, în acest 
context, avertizează în ceea ce privește 
măsurile protecționiste ale UE; 

Or. de

Amendamentul 136
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Christian Ehler, 
Angelika Niebler, în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. atrage atenția asupra creșterii 
consumului energetic la nivel global și 
asupra faptului că dependența de 
importurile de energie va crește, Uniunea 
ajungând să importe până în 2050 aproape 
două treimi din nevoile sale de energie; 
avertizează asupra faptului că volatilitatea 
prețurilor și incertitudinile în materie de 
aprovizionare vor fi, de asemenea, agravate 
de volatilitatea politică din țările bogate în 
energie;

7. atrage atenția asupra creșterii 
consumului energetic la nivel global și 
asupra faptului că dependența de 
importurile de energie va crește, Uniunea 
ajungând să importe până în 2050 aproape 
două treimi din nevoile sale de energie în 
cazul în care UE și statele membre nu își 
intensifică eforturile pentru a dezvolta 
propriile surse de energie și pentru a 
obține un potențial propriu de eficiență 
energetică; avertizează asupra faptului că 
volatilitatea prețurilor și incertitudinile în 
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materie de aprovizionare vor fi, de 
asemenea, agravate de volatilitatea politică 
din țările bogate în energie;

Or. en

Amendamentul 137
Jürgen Klute, Cornelis de Jong, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. atrage atenția asupra creșterii 
consumului energetic la nivel global și 
asupra faptului că dependența de 
importurile de energie va crește, Uniunea 
ajungând să importe până în 2050 
aproape două treimi din nevoile sale de 
energie; avertizează asupra faptului că 
volatilitatea prețurilor și incertitudinile în 
materie de aprovizionare vor fi, de 
asemenea, agravate de volatilitatea politică 
din țările bogate în energie;

7. atrage atenția asupra creșterii 
consumului energetic la nivel global și 
asupra faptului că este necesar să se 
reducă în mod semnificativ consumul 
energetic european cu scopul de a 
diminua dependența de importurile de 
energie; avertizează asupra faptului că 
volatilitatea prețurilor și incertitudinile în 
materie de aprovizionare vor fi, de 
asemenea, agravate de volatilitatea politică 
din țările bogate în energie;

Or. en

Amendamentul 138
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. atrage atenția asupra creșterii 
consumului energetic la nivel global și 
asupra faptului că dependența de 
importurile de energie va crește, Uniunea 
ajungând să importe până în 2050 aproape 
două treimi din nevoile sale de energie; 
avertizează asupra faptului că volatilitatea 
prețurilor și incertitudinile în materie de 

7. atrage atenția asupra creșterii 
consumului energetic la nivel global și 
asupra faptului că dependența de 
importurile de energie va crește, Uniunea 
ajungând să importe până în 2050 aproape 
două treimi din nevoile sale de energie în 
cazul în care politicile energetice actuale 
nu sunt modificate în mod corespunzător; 
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aprovizionare vor fi, de asemenea, agravate 
de volatilitatea politică din țările bogate în 
energie;

avertizează asupra faptului că volatilitatea 
prețurilor și incertitudinile în materie de 
aprovizionare vor fi, de asemenea, agravate 
de volatilitatea politică din țările bogate în 
energie;

Or. en

Amendamentul 139
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. constată că „Foaia de parcurs pentru 
trecerea la o economie competitivă cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon până în 
2050”a Comisiei estimează că în cazul în 
care UE urmează traiectoria foii de 
parcurs va reduce costurile medii la 
combustibil cu o valoare cuprinsă între 
175 de miliarde de euro și 320 de miliarde 
de euro pe an; consideră că acesta este un 
argument important pentru a impune 
obiectivul UE de reducere a schimbărilor 
climatice;

Or. en

Amendamentul 140
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 7b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. sprijină ideea că ansamblul 
finanțărilor UE ar trebui să conducă la o 
îmbunătățire a stării generale a mediului 
european prin reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră care corespunde cel puțin 
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obiectivelor actuale din cadrul legislației 
UE; prin urmare, sugerează că efectele 
pozitive și negative pe care le are asupra 
climei și mediului ale utilizarea fondurilor 
UE ar trebui analizate la nivel de 
agregare;

Or. en

Amendamentul 141
Luis de Grandes Pascual

Propunere de rezoluție
Punctul 7c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Rețelele transeuropene de infrastructură

7c. insistă asupra faptului că rețelele 
transeuropene de infrastructură sunt 
esențiale pentru garantarea unei bune 
funcționări a pieței interne și că 
dezvoltarea rețelelor de infrastructură 
pentru transport, energie și 
telecomunicații este esențială pentru 
coeziunea economică, socială și teritorială 
și, prin urmare, pentru competitivitatea 
Europei; subliniază faptul că proiectele de 
infrastructură creează valoare adăugată 
și contribuie la realizarea altor obiective, 
în conformitate cu Strategia 
Europa 2020; subliniază, de asemenea, că 
este necesar un efort mai mare pentru a 
asigura conexiunile transfrontaliere, 
eliminarea blocajelor, precum și 
promovarea interoperabilității și a 
intermodalității în cadrul infrastructurii 
de transport; solicită, prin urmare, o 
alocare adecvată a bugetului pentru 
rețelele transeuropene în viitorul CFM;

Or. es
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Amendamentul 142
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este de părere că globalizarea a 
amplificat sentimentul de vulnerabilitate, 
prin eliminarea delimitărilor dintre formele 
interne și externe de securitate; este 
convins că abordarea provocărilor 
secolului XXI în materie de securitate, fără 
a periclita libertățile individuale, necesită, 
așadar, răspunsuri globale și anticipative pe 
care numai o entitate de calibrul Uniunii 
le poate oferi;

8. este de părere că globalizarea a 
amplificat sentimentul de vulnerabilitate, 
prin eliminarea delimitărilor dintre formele 
interne și externe de securitate; este 
convins că abordarea provocărilor 
secolului XXI în materie de securitate, fără 
a periclita libertățile individuale, necesită, 
așadar, răspunsuri globale și anticipative;

Or. en

Amendamentul 143
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este de părere că globalizarea a 
amplificat sentimentul de vulnerabilitate, 
prin eliminarea delimitărilor dintre formele 
interne și externe de securitate; este 
convins că abordarea provocărilor 
secolului XXI în materie de securitate, fără 
a periclita libertățile individuale, necesită, 
așadar, răspunsuri globale și anticipative 
pe care numai o entitate de calibrul
Uniunii le poate oferi;

8. este de părere că globalizarea a 
amplificat sentimentul de vulnerabilitate, 
prin eliminarea delimitărilor dintre formele 
interne și externe de securitate; este 
convins că abordarea provocărilor 
secolului XXI în materie de securitate, fără 
a periclita libertățile individuale, necesită, 
așadar, o mai bună înțelegere a 
problemelor la nivel de stat membru și nu 
pot fi gestionate la nivelul Uniunii având 
în vedere eșecul acesteia din urmă de a 
anticipa aceste vulnerabilități încă de la 
început;

Or. en
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Amendamentul 144
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este de părere că globalizarea a 
amplificat sentimentul de vulnerabilitate, 
prin eliminarea delimitărilor dintre formele 
interne și externe de securitate; este 
convins că abordarea provocărilor 
secolului XXI în materie de securitate, fără 
a periclita libertățile individuale, necesită, 
așadar, răspunsuri globale și anticipative pe 
care numai o entitate de calibrul Uniunii le 
poate oferi;

8. este de părere că globalizarea a 
amplificat sentimentul de vulnerabilitate, 
prin eliminarea delimitărilor dintre formele 
interne și externe de securitate; este 
convins că abordarea provocărilor 
secolului XXI în materie de securitate, fără 
a periclita libertățile individuale, necesită, 
așadar, răspunsuri globale și anticipative pe 
care numai o entitate de calibrul Uniunii le 
poate oferi; este convins că dimensiunea 
de securitate externă a UE este strâns 
legată de democrație, statul de drept și 
buna guvernare din țările terțe și UE are 
o responsabilitate specială de a contribui 
la aceasta;

Or. en

Amendamentul 145
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este de părere că globalizarea a 
amplificat sentimentul de vulnerabilitate, 
prin eliminarea delimitărilor dintre 
formele interne și externe de securitate; 
este convins că abordarea provocărilor 
secolului XXI în materie de securitate, fără 
a periclita libertățile individuale, necesită, 
așadar, răspunsuri globale și anticipative pe 
care numai o entitate de calibrul Uniunii le 
poate oferi;

8. este de părere că globalizarea a 
amplificat sentimentul de vulnerabilitate; 
este convins că abordarea provocărilor 
secolului XXI în materie de securitate, fără 
a periclita drepturile fundamentale și
libertățile individuale, necesită, așadar, 
răspunsuri globale și anticipative pe care 
numai o entitate de calibrul Uniunii le 
poate oferi;

Or. en
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Amendamentul 146
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este de părere că globalizarea a 
amplificat sentimentul de vulnerabilitate, 
prin eliminarea delimitărilor dintre formele 
interne și externe de securitate; este 
convins că abordarea provocărilor 
secolului XXI în materie de securitate, fără 
a periclita libertățile individuale, necesită, 
așadar, răspunsuri globale și anticipative pe 
care numai o entitate de calibrul Uniunii le 
poate oferi;

8. este de părere că globalizarea a 
amplificat sentimentul de vulnerabilitate, 
prin eliminarea delimitărilor dintre formele 
interne și externe de libertate, justiție și
securitate; este convins că abordarea 
provocărilor secolului XXI în materie de 
securitate, fără a periclita drepturile 
fundamentale și libertățile, necesită, 
așadar, răspunsuri globale și anticipative pe 
care numai o entitate de calibrul Uniunii le 
poate oferi;

Or. en

Amendamentul 147
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este de părere că globalizarea a 
amplificat sentimentul de vulnerabilitate, 
prin eliminarea delimitărilor dintre formele 
interne și externe de securitate; este 
convins că abordarea provocărilor 
secolului XXI în materie de securitate, fără 
a periclita libertățile individuale, necesită, 
așadar, răspunsuri globale și anticipative pe 
care numai o entitate de calibrul Uniunii le 
poate oferi;

8. este de părere că globalizarea a 
amplificat sentimentul de vulnerabilitate, 
prin eliminarea delimitărilor dintre formele 
interne și externe de securitate; este 
convins că abordarea provocărilor 
secolului XXI în materie de securitate, fără 
a periclita drepturile omului și libertățile 
individuale, necesită, așadar, răspunsuri 
globale și anticipative pe care numai o 
entitate de calibrul Uniunii le poate oferi;

Or. en
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Amendamentul 148
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este de părere că globalizarea a 
amplificat sentimentul de vulnerabilitate, 
prin eliminarea delimitărilor dintre formele 
interne și externe de securitate; este 
convins că abordarea provocărilor 
secolului XXI în materie de securitate, fără 
a periclita libertățile individuale, necesită, 
așadar, răspunsuri globale și anticipative pe 
care numai o entitate de calibrul Uniunii le 
poate oferi;

8. este de părere că globalizarea a 
amplificat sentimentul de vulnerabilitate, 
prin eliminarea delimitărilor dintre formele 
interne și externe de securitate; este 
convins că abordarea provocărilor 
secolului XXI în materie de securitate, fără 
a periclita drepturile omului și libertățile 
individuale, necesită, așadar, răspunsuri 
globale și anticipative pe care numai o 
entitate de calibrul Uniunii le poate oferi;

Or. en

Amendamentul 149
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este de părere că globalizarea a 
amplificat sentimentul de vulnerabilitate, 
prin eliminarea delimitărilor dintre formele 
interne și externe de securitate; este 
convins că abordarea provocărilor 
secolului XXI în materie de securitate, fără 
a periclita libertățile individuale, necesită, 
așadar, răspunsuri globale și anticipative pe 
care numai o entitate de calibrul Uniunii 
le poate oferi;

8. este de părere că globalizarea a 
amplificat sentimentul de vulnerabilitate, 
prin eliminarea delimitărilor dintre formele 
interne și externe de securitate; este 
convins că abordarea provocărilor 
secolului XXI în materie de securitate, fără 
a periclita libertățile individuale, necesită, 
așadar, răspunsuri globale și anticipative 
care impun luarea de măsuri de către 
Uniune și statele membre ale acesteia;

Or. en

Amendamentul 150
Marietta Giannakou
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Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. consideră că respectarea drepturilor și 
a libertăților omului prin aderarea UE la 
Convenția europeană pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale ar putea fi, de asemenea, 
consolidată prin prioritățile politice 
urmărite în următorul CFM;

Or. en

Amendamentul 151
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. este convins că Uniunea, ca putere 
politică, economică și comercială majoră, 
trebuie să își asume pe deplin acest rol pe 
scena internațională; reamintește că 
Tratatul de la Lisabona oferă noi 
instrumente pentru o promovare mai 
eficace a intereselor europene în întreaga 
lume; subliniază faptul că Uniunea va 
contribui cu valoare adăugată pe scena 
internațională și va putea influența 
deciziile politice la nivel mondial numai 
dacă va acționa în mod colectiv; insistă 
asupra faptului că o reprezentare mai 
puternică pe plan extern va trebui însoțită 
de o coordonare mai puternică pe plan 
intern;

eliminat

Or. en

Amendamentul 152
Ilda Figueiredo
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Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. este convins că Uniunea, ca putere 
politică, economică și comercială majoră, 
trebuie să își asume pe deplin acest rol pe 
scena internațională; reamintește că 
Tratatul de la Lisabona oferă noi 
instrumente pentru o promovare mai 
eficace a intereselor europene în întreaga 
lume; subliniază faptul că Uniunea va 
contribui cu valoare adăugată pe scena 
internațională și va putea influența deciziile 
politice la nivel mondial numai dacă va 
acționa în mod colectiv; insistă asupra 
faptului că o reprezentare mai puternică 
pe plan extern va trebui însoțită de o 
coordonare mai puternică pe plan intern;

9. este convins că Uniunea, ca putere 
politică, economică și comercială majoră, 
trebuie să își asume pe deplin acest rol pe 
scena internațională; reamintește că 
Tratatul de la Lisabona oferă noi 
instrumente pentru o promovare mai 
eficace a intereselor europene în întreaga 
lume; subliniază faptul că Uniunea va 
contribui cu valoare adăugată pe scena 
internațională și va putea influența deciziile 
politice la nivel mondial numai dacă va 
acționa în mod colectiv;

Or. pt

Amendamentul 153
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. este convins că Uniunea, ca putere 
politică, economică și comercială majoră, 
trebuie să își asume pe deplin acest rol pe 
scena internațională; reamintește că 
Tratatul de la Lisabona oferă noi 
instrumente pentru o promovare mai 
eficace a intereselor europene în întreaga 
lume; subliniază faptul că Uniunea va 
contribui cu valoare adăugată pe scena 
internațională și va putea influența deciziile 
politice la nivel mondial numai dacă va 
acționa în mod colectiv; insistă asupra 
faptului că o reprezentare mai puternică pe 
plan extern va trebui însoțită de o 
coordonare mai puternică pe plan intern;

9. este convins că Uniunea, ca putere 
politică, economică și comercială majoră, 
are responsabilități internaționale și
trebuie să își asume, în consecință, pe 
deplin acest rol pe scena internațională; 
reamintește că Tratatul de la Lisabona 
oferă noi instrumente pentru o promovare 
mai eficace a intereselor europene în 
întreaga lume; subliniază faptul că Uniunea 
va contribui cu valoare adăugată pe scena 
internațională și va putea influența deciziile 
politice la nivel mondial numai dacă va 
acționa în mod colectiv; insistă asupra 
faptului că o reprezentare mai puternică pe 
plan extern va trebui însoțită de o 
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coordonare mai puternică pe plan intern;

Or. en

Amendamentul 154
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. este convins că Uniunea, ca putere 
politică, economică și comercială majoră, 
trebuie să își asume pe deplin acest rol pe 
scena internațională; reamintește că 
Tratatul de la Lisabona oferă noi 
instrumente pentru o promovare mai 
eficace a intereselor europene în întreaga 
lume; subliniază faptul că Uniunea va 
contribui cu valoare adăugată pe scena 
internațională și va putea influența deciziile 
politice la nivel mondial numai dacă va 
acționa în mod colectiv; insistă asupra 
faptului că o reprezentare mai puternică pe 
plan extern va trebui însoțită de o 
coordonare mai puternică pe plan intern;

9. este convins că Uniunea, ca putere 
politică, economică și comercială majoră, 
trebuie să își asume pe deplin acest rol pe 
scena internațională; reamintește că 
Tratatul de la Lisabona oferă noi 
instrumente pentru o promovare mai 
eficace a intereselor europene în întreaga 
lume; subliniază faptul că Uniunea va 
contribui cu valoare adăugată pe scena 
internațională și va putea influența deciziile 
politice la nivel mondial numai dacă va 
acționa în mod colectiv și în conformitate 
cu principiile enunțate în Carta 
drepturilor fundamentale care, în prezent, 
se aplică în toate politicile externe ale 
Uniunii; insistă asupra faptului că o 
reprezentare mai puternică pe plan extern 
va trebui însoțită de o coordonare mai 
puternică pe plan intern; reamintește faptul 
că diferitele instrumente financiare ale 
UE trebuie să respecte principiul 
coerenței politicilor de dezvoltare cu 
scopul de a atinge obiectivul global de 
eradicare a sărăciei și a foametei pe 
teritoriul UE și în afara acestuia;

Or. en

Amendamentul 155
Konrad Szymański
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Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. este convins că Uniunea, ca putere 
politică, economică și comercială majoră, 
trebuie să își asume pe deplin acest rol pe 
scena internațională; reamintește că 
Tratatul de la Lisabona oferă noi 
instrumente pentru o promovare mai 
eficace a intereselor europene în întreaga 
lume; subliniază faptul că Uniunea va 
contribui cu valoare adăugată pe scena 
internațională și va putea influența deciziile 
politice la nivel mondial numai dacă va 
acționa în mod colectiv; insistă asupra 
faptului că o reprezentare mai puternică
pe plan extern va trebui însoțită de o 
coordonare mai puternică pe plan intern;

9. este convins că Uniunea, ca putere 
politică, economică și comercială majoră, 
trebuie să își asume pe deplin acest rol pe 
scena internațională; reamintește că 
Tratatul de la Lisabona oferă noi 
instrumente pentru o promovare mai 
eficace a intereselor europene în întreaga 
lume; subliniază faptul că Uniunea va 
contribui cu valoare adăugată pe scena 
internațională și va putea influența deciziile 
politice la nivel mondial numai dacă va 
acționa în mod colectiv; insistă asupra 
faptului că reprezentarea pe plan extern ar 
trebui să favorizeze realizarea obiectivelor 
comune europene;

Or. en

Amendamentul 156
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. este convins că Uniunea, ca putere 
politică, economică și comercială majoră, 
trebuie să își asume pe deplin acest rol pe 
scena internațională; reamintește că 
Tratatul de la Lisabona oferă noi 
instrumente pentru o promovare mai 
eficace a intereselor europene în întreaga 
lume; subliniază faptul că Uniunea va 
contribui cu valoare adăugată pe scena 
internațională și va putea influența deciziile 
politice la nivel mondial numai dacă va 
acționa în mod colectiv; insistă asupra 
faptului că o reprezentare mai puternică pe 
plan extern va trebui însoțită de o 
coordonare mai puternică pe plan intern;

9. este convins că Uniunea, ca putere 
politică, economică și comercială majoră, 
trebuie să își asume pe deplin acest rol pe 
scena internațională; reamintește că 
Tratatul de la Lisabona oferă noi 
instrumente pentru o promovare mai 
eficace a intereselor europene în întreaga 
lume; subliniază faptul că Uniunea va 
contribui cu valoare adăugată pe scena 
internațională și va putea influența deciziile 
politice la nivel mondial numai dacă va 
acționa în mod colectiv și coerent; insistă 
asupra faptului că o reprezentare mai 
puternică pe plan extern va trebui însoțită 
de o coordonare mai puternică pe plan 
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intern;

Or. en

Amendamentul 157
Thijs Berman

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. este convins că Uniunea, ca putere 
politică, economică și comercială majoră, 
trebuie să își asume pe deplin acest rol pe 
scena internațională; reamintește că 
Tratatul de la Lisabona oferă noi 
instrumente pentru o promovare mai 
eficace a intereselor europene în întreaga 
lume; subliniază faptul că Uniunea va 
contribui cu valoare adăugată pe scena 
internațională și va putea influența deciziile 
politice la nivel mondial numai dacă va 
acționa în mod colectiv; insistă asupra 
faptului că o reprezentare mai puternică pe 
plan extern va trebui însoțită de o 
coordonare mai puternică pe plan intern;

9. este convins că Uniunea, ca putere 
politică, economică și comercială majoră, 
trebuie să își asume pe deplin acest rol pe 
scena internațională; reamintește că 
Tratatul de la Lisabona oferă noi 
instrumente pentru o promovare mai 
eficace a intereselor și valorilor europene 
în întreaga lume; subliniază faptul că 
Uniunea va contribui cu valoare adăugată 
pe scena internațională și va putea 
influența deciziile politice la nivel mondial 
numai dacă va acționa în mod colectiv; 
insistă asupra faptului că o reprezentare 
mai puternică pe plan extern va trebui 
însoțită de o coordonare mai puternică pe 
plan intern;

Or. en

Amendamentul 158
Giovanni La Via, Mario Mauro

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. consideră că, din cauza crizei 
profunde care afectează mai multe țări 
din zona mediteraneană, este necesar să 
se lanseze un plan european major menit 
să asigure creșterea și dezvoltarea 
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economică și democratică a acestor țări, 
precum și stabilizarea întregii regiuni 
mediteraneene;

Or. en

Amendamentul 159
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 9b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O piață unică incompletă
9b. constată că încă există numeroase 
obstacole în calea liberei circulații a 
bunurilor, serviciilor, capitalurilor și 
persoanelor pe piața unică, cum ar fi 
obstacole de reglementare, lipsa 
infrastructurii fizice și juridice, absența 
dialogului între sistemele administrative și 
insuficiența legislației pe piața unică 
pentru noile sectoare economice cum ar fi 
comerțul electronic și serviciile 
inovatoare;

Or. en

Amendamentul 160
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 9c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9c. subliniază faptul că este necesară o 
relansare ambițioasă a pieței unice, având 
în vedere fragmentarea actuală a pieței, 
diminuarea sprijinului politic și social 
pentru integrarea pieței și scăderea 
atenției acordate pieței unice în cadrul 
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politicilor în ultimul deceniu;

Or. en

Amendamentul 161
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. este convins că întărirea sentimentului 
public de apartenență la Uniune trebuie să 
devină forța motrice a acțiunii colective; 
consideră că asigurarea „bunei guvernanțe” 
este, de departe, cel mai puternic mijloc de 
care dispune Uniunea pentru a beneficia de 
angajamentul și de implicarea continuă a 
cetățenilor săi;

10. nu este convins că întărirea 
sentimentului public de apartenență la 
Uniune ar trebui să devină forța motrice a 
acțiunii colective; consideră că asigurarea 
„bunei guvernanțe” ar fi mijlocul esențial
de care dispune Uniunea pentru a beneficia 
de angajamentul și de implicarea 
cetățenilor săi; în acest sens, constată că 
UE este departe de a îndeplini standardele 
minime;

Or. en

Amendamentul 162
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. este convins că întărirea sentimentului 
public de apartenență la Uniune trebuie să 
devină forța motrice a acțiunii colective; 
consideră că asigurarea „bunei guvernanțe” 
este, de departe, cel mai puternic mijloc de 
care dispune Uniunea pentru a beneficia de 
angajamentul și de implicarea continuă a 
cetățenilor săi;

10. este convins că întărirea sentimentului 
public de încredere în Uniune trebuie să 
devină forța motrice a politicii; consideră 
că asigurarea „bunei guvernanțe” este, de 
departe, cel mai puternic mijloc de care 
dispune Uniunea pentru a beneficia de 
angajamentul și de implicarea continuă a 
cetățenilor săi;

Or. en
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Amendamentul 163
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. este convins că întărirea sentimentului 
public de apartenență la Uniune trebuie să 
devină forța motrice a acțiunii colective; 
consideră că asigurarea „bunei guvernanțe” 
este, de departe, cel mai puternic mijloc de 
care dispune Uniunea pentru a beneficia de 
angajamentul și de implicarea continuă a 
cetățenilor săi;

10. este convins că întărirea sentimentului 
public de apartenență la Uniune trebuie să 
devină forța motrice a acțiunii colective; 
consideră că asigurarea „bunei 
guvernanțe”, a democrației și a dialogului
social este, de departe, cel mai puternic 
mijloc de care dispune Uniunea pentru a 
beneficia de angajamentul și de implicarea 
continuă a cetățenilor săi;

Or. en

Amendamentul 164
Miguel Portas, Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. este convins că sporirea 
sentimentului public de apartenență la 
Uniune trebuie să devină forța motrice a 
acțiunii colective; consideră că asigurarea 
unei reglementări economice care 
promovează ocuparea integrală a forței de 
muncă este, de departe, cel mai puternic 
mijloc de care dispune Uniunea pentru a 
beneficia de angajamentul și de 
implicarea continuă a cetățenilor săi;

Or. pt
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Amendamentul 165
James Elles

Propunere de rezoluție
Punctul 10b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Privind în perspectivă
10b. observă că au loc schimbări rapide în 
contextul global al elaborării politicii 
europene, mai ales prin creșterea 
continuă a puterii și a influenței Asiei; 
recunoaște că este tot mai necesar ca 
Uniunea Europeană să gândească în mod 
strategic provocările majore ale viitorului 
și legătura dintre acestea; sprijină 
conceptul de dezvoltare, în favoarea 
Europei, a unui sistem interinstituțional 
eficient de evaluare a tendințelor pe 
termen lung existente în sistemul global; 
dorește ca proiectul-pilot din 
25 ianuarie 2009 de instituire a 
Sistemului european de evaluare a 
strategiilor și a politicii din cadrul 
bugetului 2010 să se încheie până în 
2012; solicită instituțiilor în cauză să 
găsească modalități practice de a îndeplini 
obiectivul de instituire a unui sistem 
relevant interinstituțional;

Or. en

Amendamentul 166
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că, prin punerea în comun 
a resurselor și generarea de economii de 
scară, cheltuielile UE pot să creeze o
valoare adăugată europeană (VAE), 
contribuind astfel la realizarea în mod 

11. constată că cheltuielile UE nu au 
reușit să ofere nicio valoare adăugată 
statelor membre deoarece UE a ignorat în 
trecut interesul real al cetățenilor săi și nu 
poate garanta că nu va face același lucru 
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mai eficace a obiectivelor convenite în 
materie de politici și la reducerea 
cheltuielilor naționale;

în viitor;

Or. en

Amendamentul 167
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că, prin punerea în comun a 
resurselor și generarea de economii de 
scară, cheltuielile UE pot să creeze o 
valoare adăugată europeană (VAE), 
contribuind astfel la realizarea în mod mai 
eficace a obiectivelor convenite în materie 
de politici și la reducerea cheltuielilor 
naționale;

11. subliniază că, prin punerea în comun a 
resurselor și generarea de economii de 
scară, cheltuielile UE pot să creeze o 
valoare adăugată europeană (VAE), 
contribuind astfel la realizarea în mod mai 
eficace a obiectivelor convenite în materie 
de politici și la reducerea cheltuielilor 
naționale; subliniază faptul că scopul 
trebuie să fie un buget inteligent și 
modern, care să acorde prioritate 
obiectivelor principale ale Uniunii, mai 
ales domeniilor care generează creștere 
economică, și nu un buget mare și global;

Or. en

Amendamentul 168
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu, în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că, prin punerea în comun a 
resurselor și generarea de economii de 
scară, cheltuielile UE pot să creeze o 
valoare adăugată europeană (VAE), 
contribuind astfel la realizarea în mod mai 
eficace a obiectivelor convenite în materie 

11. subliniază că, prin punerea în comun a 
resurselor și generarea de economii de 
scară, cheltuielile UE pot să creeze o 
valoare adăugată europeană (VAE), 
contribuind astfel la realizarea în mod mai 
eficace a obiectivelor convenite în materie 
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de politici și la reducerea cheltuielilor 
naționale;

de politici și la reducerea cheltuielilor 
naționale; reamintește faptul că bugetul 
UE este în primul rând un buget de 
investiții care poate genera mai multe 
investiții din surse publice sau private;

Or. en

Amendamentul 169
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că, prin punerea în comun a 
resurselor și generarea de economii de 
scară, cheltuielile UE pot să creeze o 
valoare adăugată europeană (VAE), 
contribuind astfel la realizarea în mod mai 
eficace a obiectivelor convenite în materie 
de politici și la reducerea cheltuielilor 
naționale;

11. subliniază că, prin punerea în comun a 
resurselor, acționarea ca un catalizator și 
generarea de economii de scară, 
cheltuielile UE, efectele pozitive 
transfrontaliere și efectele colaterale pot 
să creeze o valoare adăugată europeană 
(VAE), contribuind astfel la realizarea în 
mod mai eficace sau într-un mod mai 
rapid a obiectivelor convenite în materie
de politici și la reducerea cheltuielilor 
naționale;

Or. en

Amendamentul 170
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, în numele 
Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că, prin punerea în comun a 
resurselor și generarea de economii de 
scară, cheltuielile UE pot să creeze o 
valoare adăugată europeană (VAE), 
contribuind astfel la realizarea în mod mai 

11. subliniază că principalul scop al
cheltuielilor bugetare ale UE este de a 
crea valoare adăugată europeană (VAE), 
prin punerea în comun a resurselor și 
generarea de economii de scară, 
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eficace a obiectivelor convenite în materie 
de politici și la reducerea cheltuielilor 
naționale;

contribuind astfel la realizarea obiectivelor 
comune convenite în materie de politici;

Or. en

Amendamentul 171
Ivailo Kalfin, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că, prin punerea în comun a 
resurselor și generarea de economii de 
scară, cheltuielile UE pot să creeze o 
valoare adăugată europeană (VAE), 
contribuind astfel la realizarea în mod mai 
eficace a obiectivelor convenite în materie 
de politici și la reducerea cheltuielilor 
naționale;

11. subliniază că, prin punerea în comun a 
resurselor, generarea de economii de scară 
și crearea de sinergii, cheltuielile UE 
creează o valoare adăugată europeană 
(VAE), contribuind astfel la realizarea în 
mod mai eficace a obiectivelor convenite 
în materie de politici și la reducerea 
cheltuielilor naționale;

Or. en

Amendamentul 172
Richard Ashworth

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. consideră că exemplele de politici ale 
UE, care au probabil ex-ante o valoare 
adăugată europeană mare, includ, printre 
altele, proiectele de cercetare și inovare cu 
mari economii de scară sau cu cerințe în 
materie de masă critică, proiecte de 
infrastructură fizică și digitală, în special 
în materie de rețele transeuropene, 
schimbări climatice și ajutor 
internațional;
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Or. en

Amendamentul 173
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Britta Reimers, Giommaria Uggias, în numele 
Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 11b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. reamintește faptul că, în principiu, 
orice repetare a cheltuielilor sau 
suprapunere a fondurilor alocate din 
numeroase linii bugetare trebuie evitate, 
cheltuielile UE trebuie întotdeauna să 
vizeze crearea unei valori adăugate mai 
mari decât cheltuielile individuale 
agregate ale statelor membre și că există 
numeroase cazuri în care soluțiile 
comune ale UE pot permite efectuarea de 
economii în bugetele naționale; în acest 
sens, subliniază următoarele domenii ca 
potențiale candidate pentru sinergii mai 
mari și economii de scară: Serviciul 
European de Acțiune Externă, ajutorul 
umanitar și, mai exact, o capacitate de 
reacție rapidă a UE, punerea în comun a 
resurselor de apărare, cercetarea, 
dezvoltarea și inovarea, proiecte mari de 
infrastructură (în special în domeniul 
energetic și al transportului) și 
supravegherea pieței financiare;

Or. en

Amendamentul 174
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 11c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11c. consideră că valoarea adăugată 
europeană ar trebui să fie transformată 
dintr-un argument general într-un 
instrument mai eficient pentru opțiunile 
de politică; reamintește că VAE este atât 
tangibilă, cât și intangibilă, ar putea fi 
diferită pentru diferite state membre sau 
categorii sociale și ar putea proveni din 
programe mari și vizibile sau din 
programe mici și din proiecte, dar 
consideră că interesul UE - solidaritatea, 
coeziunea și dezvoltarea economică și 
socială - ar trebui să predomine 
întotdeauna;

Or. en

Amendamentul 175
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 11d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11d. constată că principalele și cele mai 
importante elemente ale VAE, cum ar fi 
pacea, stabilitatea, libertatea, libera 
circulație a persoanelor, mărfurilor, 
serviciilor și capitalurilor, nu pot fi 
evaluate din punct de vedere numeric sau 
cantitativ; subliniază faptul că statele 
membre mai bogate câștigă și vor 
continua să câștige de pe urma efectelor 
pozitive ale pieței unice;

Or. en

Amendamentul 176
Marta Andreasen
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Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că, pe lângă verificarea 
respectării subsidiarității prin intermediul 
parlamentelor naționale, ancorată în 
Tratatul de la Lisabona, ar trebui 
realizată o evaluare a VAE pentru orice 
propunere legislativă cu relevanță 
bugetară; insistă însă asupra faptului că 
evaluarea VAE presupune mai mult decât 
o abordare pe bază de cifre și că trebuie 
realizată o evaluare politică care să 
determine dacă acțiunea planificată va 
contribui în mod eficient la obiectivele 
comune ale UE și dacă va genera bunuri 
publice ale UE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 177
Jürgen Klute, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că, pe lângă verificarea 
respectării subsidiarității prin intermediul 
parlamentelor naționale, ancorată în 
Tratatul de la Lisabona, ar trebui realizată 
o evaluare a VAE pentru orice propunere 
legislativă cu relevanță bugetară; insistă 
însă asupra faptului că evaluarea VAE
presupune mai mult decât o abordare pe 
bază de cifre și că trebuie realizată o 
evaluare politică care să determine dacă 
acțiunea planificată va contribui în mod 
eficient la obiectivele comune ale UE și 
dacă va genera bunuri publice ale UE;

12. consideră că, pe lângă verificarea 
respectării subsidiarității prin intermediul 
parlamentelor naționale, ancorată în 
Tratatul de la Lisabona, ar trebui realizată 
o evaluare a VAE pentru orice propunere 
legislativă cu relevanță bugetară; insistă 
însă asupra faptului că evaluarea VAE 
presupune mai mult decât o abordare pe 
bază de cifre și că trebuie realizată o 
evaluare politică care să determine dacă 
acțiunea planificată va contribui în mod 
eficient la obiectivele comune ale UE și 
dacă va genera bunuri publice ale UE, care 
să fie definită în raport cu valorile, 
scopurile și obiectivele Uniunii Europene 
și care trebuie să fie stabilită în mod clar 
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în următorul CFM;

Or. en

Amendamentul 178
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că, pe lângă verificarea 
respectării subsidiarității prin intermediul 
parlamentelor naționale, ancorată în 
Tratatul de la Lisabona, ar trebui realizată 
o evaluare a VAE pentru orice propunere 
legislativă cu relevanță bugetară; insistă 
însă asupra faptului că evaluarea VAE 
presupune mai mult decât o abordare pe 
bază de cifre și că trebuie realizată o 
evaluare politică care să determine dacă 
acțiunea planificată va contribui în mod 
eficient la obiectivele comune ale UE și 
dacă va genera bunuri publice ale UE;

12. consideră că, pe lângă verificarea 
respectării subsidiarității prin intermediul 
parlamentelor naționale, ancorată în 
Tratatul de la Lisabona, trebuie realizată o 
evaluare a VAE pentru orice propunere 
legislativă cu relevanță bugetară, această 
fiind considerată cea mai bună practică; 
insistă însă asupra faptului că evaluarea 
VAE presupune mai mult decât o abordare 
pe bază de cifre și că trebuie realizată o 
evaluare politică care să determine dacă 
acțiunea planificată va contribui în mod 
eficient la obiectivele comune ale UE și 
dacă va genera bunuri publice ale UE;

Or. en

Amendamentul 179
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că, pe lângă verificarea 
respectării subsidiarității prin intermediul 
parlamentelor naționale, ancorată în 
Tratatul de la Lisabona, ar trebui realizată 
o evaluare a VAE pentru orice propunere 
legislativă cu relevanță bugetară; insistă 
însă asupra faptului că evaluarea VAE 

12. consideră că, pe lângă verificarea 
respectării subsidiarității prin intermediul 
parlamentelor naționale, ancorată în 
Tratatul de la Lisabona, ar trebui realizată 
o evaluare a VAE pentru orice propunere 
legislativă cu relevanță bugetară; insistă 
însă asupra faptului că evaluarea VAE 
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presupune mai mult decât o abordare pe 
bază de cifre și că trebuie realizată o 
evaluare politică care să determine dacă 
acțiunea planificată va contribui în mod 
eficient la obiectivele comune ale UE și 
dacă va genera bunuri publice ale UE;

presupune mai mult decât o abordare pe 
bază de cifre și că trebuie realizată o 
evaluare politică care să determine dacă 
acțiunea planificată va contribui în mod 
eficient și efectiv la obiectivele comune ale 
UE, la bunurile și serviciile publice;

Or. en

Amendamentul 180
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. evidențiază faptul că VAE poate fi 
generată nu numai prin cheltuieli, ci și 
prin legislația europeană și prin 
coordonarea politicilor naționale; 
subliniază că, pentru fiecare intervenție, 
trebuie evaluată combinația optimă de 
politici între legislație, coordonare și 
cheltuieli;

13. evidențiază faptul că indiferent de
VAE care ar putea fi generată prin 
cheltuieli, aceasta va fi anulată de costul 
punerii în aplicare a legislației europene;

Or. en

Amendamentul 181
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. evidențiază faptul că VAE poate fi 
generată nu numai prin cheltuieli, ci și prin 
legislația europeană și prin coordonarea
politicilor naționale; subliniază că, pentru 
fiecare intervenție, trebuie evaluată 
combinația optimă de politici între 
legislație, coordonare și cheltuieli;

13. evidențiază faptul că VAE poate fi 
generată nu numai prin cheltuieli, ci și prin 
legislația europeană și prin coordonarea 
politicilor naționale; subliniază, de 
asemenea, că domeniile care nu intră în 
competența deplină a Uniunii Europene 
ar trebui să fie finanțate de aceasta doar 
în cazul în care statele membre se află în 
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imposibilitate de a oferi o finanțare mai 
bună;

Or. en

Amendamentul 182
Reimer Böge, Jan Olbrycht, Frank Engel, Danuta Maria Hübner, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski, Othmar Karas, în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. evidențiază faptul că VAE poate fi 
generată nu numai prin cheltuieli, ci și prin 
legislația europeană și prin coordonarea 
politicilor naționale; subliniază că, pentru 
fiecare intervenție, trebuie evaluată 
combinația optimă de politici între 
legislație, coordonare și cheltuieli;

13. evidențiază faptul că VAE poate fi 
generată nu numai prin cheltuieli, ci și prin 
legislația europeană și prin coordonarea 
politicilor naționale și ale UE în domeniul 
economic, fiscal, bugetar și social; 
subliniază că, pentru fiecare intervenție, 
trebuie evaluată combinația optimă de 
politici între legislație, coordonare și 
cheltuieli;

Or. en

Amendamentul 183
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. evidențiază faptul că VAE poate fi 
generată nu numai prin cheltuieli, ci și prin 
legislația europeană și prin coordonarea 
politicilor naționale; subliniază că, pentru 
fiecare intervenție, trebuie evaluată 
combinația optimă de politici între 
legislație, coordonare și cheltuieli;

13. evidențiază faptul că VAE poate fi 
generată nu numai prin cheltuieli, ci și prin 
legislația europeană și prin coordonarea 
politicilor naționale, respectând pe deplin 
principiul subsidiarității; subliniază că, 
pentru fiecare intervenție, trebuie evaluată 
combinația optimă de politici între 
legislație, coordonare și cheltuieli cu 
scopul de a legifera la nivelul UE numai 
atunci când obiectivele nu pot fi atinse la 
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nivel național;

Or. en

Amendamentul 184
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie Goulard, Giommaria 
Uggias, în numele Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. evidențiază faptul că VAE poate fi 
generată nu numai prin cheltuieli, ci și 
prin legislația europeană și prin 
coordonarea politicilor naționale; 
subliniază că, pentru fiecare intervenție, 
trebuie evaluată combinația optimă de
politici între legislație, coordonare și 
cheltuieli;

13. evidențiază faptul că este nevoie de un 
buget european puternic și independent 
pentru a genera valoare adăugată 
europeană împreună cu legislația 
europeană și coordonarea politicilor 
naționale; este convins că valoarea 
adăugată europeană a cheltuielilor în 
cadrul următorului CFM trebuie să fie 
îmbunătățită; subliniază că finanțarea UE 
ar trebui, pe cât posibil, să contribuie la 
realizarea simultană a mai multor 
obiective specifice de politică ale UE (de 
exemplu, coeziunea teritorială, adaptarea 
la schimbările climatice, protecția 
biodiversității). subliniază necesitatea de a 
dovedi conformitatea cheltuielilor UE cu 
obligațiile prevăzute în tratat sau cu 
obiectivele politice principale ale UE;

Or. en

Amendamentul 185
Giovanni La Via, Mario Mauro, Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. evidențiază faptul că VAE poate fi 
generată nu numai prin cheltuieli, ci și prin 

13. evidențiază faptul că VAE poate fi 
generată nu numai prin cheltuieli, ci și prin 
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legislația europeană și prin coordonarea 
politicilor naționale; subliniază că, pentru 
fiecare intervenție, trebuie evaluată 
combinația optimă de politici între 
legislație, coordonare și cheltuieli;

legislația europeană și prin coordonarea 
politicilor naționale; subliniază că, pentru 
fiecare intervenție, trebuie evaluată 
combinația optimă de politici între 
legislație, coordonare și cheltuieli;
subliniază, de asemenea, importanța 
menținerii legislației europene pe făgașul 
unei legiferări mai bune și mai 
inteligente, pentru a evita ulterioare 
sarcini administrative suplimentare;

Or. it

Amendamentul 186
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază faptul că, pentru fiecare 
intervenție, trebuie evaluată combinația 
optimă de politici între legislație, 
coordonare și cheltuieli, consideră că 
intervențiile ar trebui să fie în 
concordanță cu capacitatea de a 
demonstra o adevărată valoare adăugată 
prin principiile proporționalității și 
subsidiarității;

Or. en

Amendamentul 187
Reimer Böge, Othmar Karas, în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia act de angajamentul Comisiei de a 
lansa o amplă analiză a „costului non-
Europei” pentru statele membre și bugetele 

14. crede cu fermitate că investițiile la 
nivelul UE pot conduce la economii 
semnificativ mai mari la nivel național; 



AM\862964RO.doc 99/105 PE462.723v01-00

RO

naționale; invită Comisia să publice acest 
raport în timp util, pentru a permite luarea 
sa în considerare în cursul procesului de 
negociere pentru viitorul CFM;

crede cu fermitate că acest principiu ar 
trebui să sprijine toate negocierile viitoare 
cu privire la bugetul UE; salută, prin 
urmare, angajamentul Comisiei de a lansa 
o amplă analiză a „costului non-Europei” 
pentru statele membre și bugetele 
naționale; invită Comisia să publice acest 
raport în timp util, pentru a permite luarea 
sa în considerare în cursul procesului de 
negociere pentru viitorul CFM;

Or. en

Amendamentul 188
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia act de angajamentul Comisiei de a 
lansa o amplă analiză a „costului non-
Europei” pentru statele membre și bugetele 
naționale; invită Comisia să publice acest 
raport în timp util, pentru a permite 
luarea sa în considerare în cursul 
procesului de negociere pentru viitorul 
CFM;

14. consideră că decizia Comisiei de a 
lansa o amplă analiză a „costului non-
Europei” este o risipă de bani ai 
contribuabililor pentru statele membre și 
bugetele naționale; invită Comisia să 
abandoneze acest proiect care va fi folosit 
de către UE doar pentru a justifica un 
buget mai mare;

Or. en

Amendamentul 189
Reimer Böge, Frank Engel, Othmar Karas, în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. este convins de necesitatea de a 
raționaliza cheltuielile statelor membre 
prin intermediul bugetului UE, în special 
în domeniile în care UE are o valoare 
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adăugată mult mai mare decât bugetele 
naționale, permițând astfel consolidarea 
finanțelor publice naționale prin 
reducerea cheltuielilor din bugetele 
naționale;

Or. en

Amendamentul 190
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reafirmă necesitatea îmbunătățirii 
coordonării între bugetul european și 
bugetele naționale; consideră că noul 
mecanism de coordonare a politicilor 
economice și bugetare (așa-numitul 
„semestru european”) va fi crucial în 
realizarea sinergiilor bugetare urmărite 
între bugetul UE și bugetele naționale;

eliminat

Or. pt

Amendamentul 191
Ivailo Kalfin, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reafirmă necesitatea îmbunătățirii 
coordonării între bugetul european și 
bugetele naționale; consideră că noul 
mecanism de coordonare a politicilor 
economice și bugetare (așa-numitul 
„semestru european”) va fi crucial în
realizarea sinergiilor bugetare urmărite 
între bugetul UE și bugetele naționale;

15. consideră că noul mecanism de 
coordonare a politicilor economice și 
bugetare („semestrul european”) ar trebui 
să joace un rol important în coordonarea 
obiectivelor în materie de politici pe întreg 
teritoriul UE și în alinierea acestora la 
obiectivele UE contribuind astfel la 
realizarea sinergiilor bugetare urmărite 
între bugetul UE și bugetele naționale;
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Or. en

Amendamentul 192
Reimer Böge, Alain Lamassoure, în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reafirmă necesitatea îmbunătățirii 
coordonării între bugetul european și 
bugetele naționale; consideră că noul 
mecanism de coordonare a politicilor 
economice și bugetare (așa-numitul 
„semestru european”) va fi crucial în 
realizarea sinergiilor bugetare urmărite 
între bugetul UE și bugetele naționale;

15. reafirmă necesitatea îmbunătățirii 
coordonării între bugetul european și 
bugetele naționale pentru a asigura 
finanțarea priorităților politice comune, 
inclusiv strategia Europa 2020; consideră 
că noul mecanism de coordonare a 
politicilor economice și bugetare (așa-
numitul „semestru european”) va fi crucial 
în realizarea sinergiilor bugetare urmărite 
între bugetul UE și bugetele naționale;

Or. en

Amendamentul 193
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reafirmă necesitatea îmbunătățirii 
coordonării între bugetul european și 
bugetele naționale; consideră că noul 
mecanism de coordonare a politicilor 
economice și bugetare (așa-numitul 
„semestru european”) va fi crucial în 
realizarea sinergiilor bugetare urmărite 
între bugetul UE și bugetele naționale;

15. reafirmă necesitatea îmbunătățirii 
coordonării între bugetul european și 
bugetele naționale; consideră că noul 
mecanism de coordonare a politicilor 
economice și bugetare (așa-numitul 
„semestru european”) poate fi util în 
realizarea sinergiilor bugetare urmărite 
între bugetul UE și bugetele naționale;

Or. en
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Amendamentul 194
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. solicită o mai bună coordonare între 
bugetul UE și bugetele naționale ale 
statelor membre în finanțarea priorităților 
UE; reafirmă necesitatea coordonării 
cheltuielilor din fondurile publice de la 
planificare la efectuare pentru a asigura o 
mai bună eficiență și vizibilitate, precum 
și o mai bună raționalizare a bugetului 
UE;

Or. en

Amendamentul 195
Miguel Portas, Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Punctul 15b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. subliniază că, pentru a obține 
rezultate optime în materie de creștere și 
dezvoltare pe teren, este necesară 
acordarea de prioritate sinergiilor 
bugetare între bugetul UE și bugetele 
naționale și promovarea de către BCE a 
unei politici monetare care să nu blocheze 
creșterea economică, în special într-o 
perioadă în care economia Uniunii se află 
sub ocuparea integrală a forței de muncă;

Or. pt

Amendamentul 196
Cornelis de Jong, Jürgen Klute
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Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că, pentru a obține rezultate 
optime pe teren în ceea ce privește 
dezvoltarea și creșterea economică, ar 
trebui să se acorde prioritate îmbunătățirii 
sinergiilor și unei abordări integrate între 
diferitele sectoare, dezvoltării politicilor 
orientate spre rezultate, utilizării 
principiului condiționalității și, după caz, a
factorilor de reușită și a indicatorilor de 
rezultate;

17. subliniază că, pentru a obține rezultate 
optime pe teren în ceea ce privește 
dezvoltarea și creșterea economică, 
ocuparea forței de muncă și reducerea 
sărăciei, ar trebui să se acorde prioritate 
îmbunătățirii sinergiilor și unei abordări 
integrate între diferitele sectoare, 
dezvoltării politicilor orientate spre 
rezultate, utilizării principiului 
condiționalității și, după caz, a factorilor de 
reușită și a indicatorilor de rezultate;

Or. en

Amendamentul 197
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că, pentru a obține rezultate 
optime pe teren în ceea ce privește 
dezvoltarea și creșterea economică, ar 
trebui să se acorde prioritate îmbunătățirii 
sinergiilor și unei abordări integrate între 
diferitele sectoare, dezvoltării politicilor 
orientate spre rezultate, utilizării 
principiului condiționalității și, după caz, a 
factorilor de reușită și a indicatorilor de 
rezultate;

17. subliniază că, pentru a obține rezultate 
optime pe teren în ceea ce privește 
dezvoltarea și creșterea economică 
durabilă, ar trebui să se acorde prioritate 
îmbunătățirii sinergiilor și unei abordări 
integrate între diferitele sectoare, 
dezvoltării politicilor orientate spre 
rezultate, utilizării principiului 
condiționalității, a principiului de „a nu 
provoca neajunsuri”, a principiului 
„poluatorul plătește” și a principiului 
„predecesorului” și, după caz, a factorilor 
de reușită și performanță și a indicatorilor 
de rezultate;

Or. en
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Amendamentul 198
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că, pentru a obține rezultate 
optime pe teren în ceea ce privește 
dezvoltarea și creșterea economică, ar 
trebui să se acorde prioritate îmbunătățirii 
sinergiilor și unei abordări integrate între 
diferitele sectoare, dezvoltării politicilor 
orientate spre rezultate, utilizării 
principiului condiționalității și, după caz, a 
factorilor de reușită și a indicatorilor de 
rezultate; 

17. subliniază că, pentru a obține rezultate 
optime pe teren în ceea ce privește 
dezvoltarea și creșterea economică, ar 
trebui să se acorde prioritate îmbunătățirii 
sinergiilor și unei abordări integrate între 
diferitele sectoare, dezvoltării politicilor 
orientate spre rezultate în consecvența și 
complementaritatea dintre bugetele 
comunitare și cele naționale, utilizării 
principiului condiționalității și, după caz, a 
factorilor de reușită și a indicatorilor de 
rezultate; 

Or. el

Amendamentul 199
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că, pentru a obține rezultate 
optime pe teren în ceea ce privește 
dezvoltarea și creșterea economică, ar 
trebui să se acorde prioritate îmbunătățirii 
sinergiilor și unei abordări integrate între 
diferitele sectoare, dezvoltării politicilor 
orientate spre rezultate, utilizării 
principiului condiționalității și, după caz, a 
factorilor de reușită și a indicatorilor de 
rezultate;

17. subliniază că, pentru a obține rezultate 
optime pe teren în ceea ce privește 
dezvoltarea și creșterea economică, ar 
trebui să se acorde prioritate îmbunătățirii 
sinergiilor între toate fondurile bugetului 
UE care au un impact asupra dezvoltării 
economice și unei abordări integrate între 
diferitele sectoare, dezvoltării politicilor 
orientate spre rezultate, utilizării 
principiului condiționalității și, după caz, a 
factorilor de reușită și a indicatorilor de 
rezultate;

Or. en
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Amendamentul 200
Sophie Auconie

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că, pentru a obține rezultate 
optime pe teren în ceea ce privește 
dezvoltarea și creșterea economică, ar 
trebui să se acorde prioritate îmbunătățirii 
sinergiilor și unei abordări integrate între 
diferitele sectoare, dezvoltării politicilor 
orientate spre rezultate, utilizării 
principiului condiționalității și, după caz, a 
factorilor de reușită și a indicatorilor de 
rezultate;

17. subliniază că, pentru a obține rezultate 
optime pe teren în ceea ce privește 
dezvoltarea și creșterea economică, ar 
trebui să se acorde prioritate îmbunătățirii 
sinergiilor și unei abordări integrate între 
diferitele sectoare, dezvoltării politicilor 
orientate spre rezultate, utilizării 
corespunzătoare a principiului 
condiționalității și, după caz, a factorilor de 
reușită și a indicatorilor de rezultate;

Or. en


