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Amendamentul 201
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. solicită o revizuire completă a 
cheltuielilor din cadrul financiar 
multianual actual, pentru a identifica 
cheltuielile esențiale pentru atingerea 
obiectivelor politicii Uniunii și a identifica 
, de asemenea, cheltuielile mai puțin 
relevante, având drept țintă realocarea 
unui procent de 30 % din cheltuieli de la 
domeniile care nu mai sunt relevante la 
cele prioritare, disponibilizând, astfel, 
resurse economice pentru alte domenii;

Or. en

Amendamentul 202
Reimer Böge

Propunere de rezoluție
Punctul 17b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. subliniază faptul că prioritizarea 
cheltuielilor UE corelată cu cheltuirea 
eficientă și eficace, precum și cu 
exploatarea potențialelor sinergii permite 
economii de până la 5 % în toate 
domeniile bugetului UE, fără a diminua 
efectul sau calitatea politicii comunitare; 
susține aplicarea unei deduceri 
procentuale în cazul în care nu se 
dovedește existența unei valori adăugate 
europene de cel mai ridicat nivel; 
subliniază faptul că economiile generate 
în urma acestor deduceri ar trebui 
reutilizate în domeniile cu cel mai ridicat 
nivel de valoare adăugată europeană și cu 
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alte nevoi financiare;

Or. en

Amendamentul 203
Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 17c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17c. ia act de studiul de fezabilitate 
privind bugetarea de gen la nivelul UE, 
care concluzionează că metodele de 
includere a dimensiunii de gen în 
procesul de elaborare a bugetului (gender 
budgeting) trebuie introduse în etapa de 
planificare a CFM și în etapele următoare 
de punere în aplicare și monitorizare a 
bugetelor; subliniază faptul că întocmirea 
bugetului ținând cont de aspectele de gen 
va asigura o mai mare eficiență a 
cheltuielilor UE; invită Comisia 
Europeană să asigure că propunerea 
pentru următorul CFM ia în considerare 
dimensiunea de gen atât din punctul de 
vedere al veniturilor, cât și al 
cheltuielilor, precum și să propună o 
procedură de introducere a metodelor de 
„bugetare de gen” (gender budgeting) în 
procesul de concepere și gestionare a 
programelor și activităților de după 2013;

Or. en

Amendamentul 204
Reimer Böge, Alain Lamassoure în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 17d (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17d. reamintește poziția insistentă a 
Parlamentului European cu privire la 
nevoia de a menține, în cadrul bugetului 
UE, finanțarea pentru toate politicile
europene ; prin urmare, subliniază faptul 
că orice mijloace bugetare folosite în 
paralel cu bugetul UE, cum ar FED sau 
finanțarea pentru o demarare rapidă, în 
țările în curs de dezvoltare, în vederea 
combaterii schimbărilor climatice, care au 
fost convenite de către Consiliul 
European în luna ianuarie 2010, ar trebui 
reintegrate în bugetul UE, astfel încât să 
se obțină o valoare maximă a efectului de 
levier pentru resursele comunitare;

Or. en

Amendamentul 205
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 17e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17e. atrage atenția asupra nivelului
insuficient de armonizare a 
instrumentelor statistice în Europa; 
consideră necesară consolidarea, mai ales 
prin intermediul Eurostat, a armonizării 
instrumentelor statistice naționale;

Or. fr

Amendamentul 206
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 17f (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17f. reamintește faptul că evoluțiile 
recente ale situației din lumea arabă, 
criza financiară și cutremurul și situația 
centralei nucleare din Japonia au arătat 
clar nevoia ca UE să poată reacționa în 
cazul unor evenimente neprevăzute; 
pentru ca UE să realizeze acest lucru, este 
necesară o mai mare flexibilitate la 
nivelul bugetului UE;

Or. en

Amendamentul 207
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Subtitlu

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Utilizarea bugetului pentru stimularea 
investițiilor

eliminat

Or. en

Amendamentul 208
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că, în contextul 
constrângerilor severe asupra 
cheltuielilor publice, atragerea de capital 
suplimentar va fi crucială pentru a obține 
un volum considerabil de investiții 
necesare îndeplinirii obiectivelor politice 
ale Strategiei Europa 2020; evidențiază, 
în special, necesitatea maximizării 
impactului finanțării UE prin 

eliminat
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mobilizarea, punerea în comun și 
valorificarea resurselor financiare publice 
și private pentru infrastructuri și proiecte 
majore de interes european;

Or. en

Amendamentul 209
Eider Gardiazábal Rubial, Ivailo Kalfin, Göran Färm în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că, în contextul 
constrângerilor severe asupra 
cheltuielilor publice, atragerea de capital 
suplimentar va fi crucială pentru a obține 
un volum considerabil de investiții 
necesare îndeplinirii obiectivelor politice 
ale Strategiei Europa 2020; evidențiază, în 
special, necesitatea maximizării impactului 
finanțării UE prin mobilizarea, punerea în 
comun și valorificarea resurselor financiare 
publice și private pentru infrastructuri și 
proiecte majore de interes european;

18. consideră că atragerea de capital 
suplimentar va fi crucială pentru a obține 
un volum considerabil de investiții 
necesare îndeplinirii obiectivelor politice 
ale Strategiei Europa 2020; evidențiază, în 
special, necesitatea maximizării impactului 
finanțării UE prin mobilizarea, punerea în 
comun și valorificarea resurselor financiare 
publice și private pentru infrastructuri și 
proiecte majore de interes european;

Or. en

Amendamentul 210
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că, în contextul 
constrângerilor severe asupra cheltuielilor 
publice, atragerea de capital suplimentar va 
fi crucială pentru a obține un volum 
considerabil de investiții necesare 
îndeplinirii obiectivelor politice ale 
Strategiei Europa 2020; evidențiază, în 

18. consideră că, în contextul 
constrângerilor severe asupra cheltuielilor 
publice, atragerea de capital suplimentar se 
poate dovedi necesară pentru a obține un 
volum considerabil de investiții necesare 
îndeplinirii obiectivelor politice ale 
Strategiei Europa 2020; evidențiază, în 
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special, necesitatea maximizării impactului 
finanțării UE prin mobilizarea, punerea în 
comun și valorificarea resurselor financiare 
publice și private pentru infrastructuri și 
proiecte majore de interes european;

special, necesitatea maximizării impactului 
finanțării UE prin mobilizarea, punerea în 
comun și valorificarea resurselor financiare 
publice și private pentru infrastructuri și 
proiecte majore de interes european;

Or. en

Amendamentul 211
Herbert Reul, Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că, în contextul 
constrângerilor severe asupra cheltuielilor 
publice, atragerea de capital suplimentar va 
fi crucială pentru a obține un volum 
considerabil de investiții necesare 
îndeplinirii obiectivelor politice ale 
Strategiei Europa 2020; evidențiază, în 
special, necesitatea maximizării impactului 
finanțării UE prin mobilizarea, punerea în 
comun și valorificarea resurselor financiare 
publice și private pentru infrastructuri și 
proiecte majore de interes european;

18. consideră că, în contextul 
constrângerilor severe asupra cheltuielilor 
publice, atragerea de capital suplimentar va 
fi crucială pentru a obține un volum 
considerabil de investiții necesare 
îndeplinirii obiectivelor politice ale 
Strategiei Europa 2020; evidențiază, în 
special, necesitatea maximizării impactului 
finanțării UE prin mobilizarea, punerea în 
comun și valorificarea resurselor financiare 
publice și private pentru infrastructuri și 
proiecte majore de interes european fără a 
denatura concurența pe termen lung prin 
acoperirea riscurilor comerciale;

Or. de

Amendamentul 212
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Christian Ehler, 
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că, în contextul 
constrângerilor severe asupra cheltuielilor 
publice, atragerea de capital suplimentar va 

18. consideră că, în contextul 
constrângerilor severe asupra cheltuielilor 
publice, atragerea de capital suplimentar va 
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fi crucială pentru a obține un volum 
considerabil de investiții necesare 
îndeplinirii obiectivelor politice ale 
Strategiei Europa 2020; evidențiază, în 
special, necesitatea maximizării impactului 
finanțării UE prin mobilizarea, punerea în 
comun și valorificarea resurselor financiare 
publice și private pentru infrastructuri și 
proiecte majore de interes european;

fi crucială pentru a obține un volum 
considerabil de investiții necesare 
îndeplinirii obiectivelor politice ale 
Strategiei Europa 2020; evidențiază, în 
special, necesitatea maximizării impactului 
finanțării UE prin mobilizarea, punerea în 
comun și valorificarea resurselor financiare 
publice și private pentru infrastructuri și 
proiecte majore de interes european, fără a 
periclita concurența;

Or. en

Amendamentul 213
Reimer Böge, Danuta Maria Hübner în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. solicită Comisiei să propună o 
metodologie și o facilitate care să permită 
folosirea cadrului bugetului UE pentru 
coordonarea fondurilor provenite din 
surse diferite în domeniile politice 
prioritare ale UE;

Or. en

Amendamentul 214
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 18b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. reamintește faptul că anumite 
investiții sunt inerent rentabile, cum ar fi 
investițiile în eficiența energetică și 
economiile de energie și, prin urmare, 
disponibilizează buget pentru alte 
priorități la nivel european și național; 
îndeamnă ca aceste investiții inerent 
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rentabile să fie prioritizate;

Or. en

Amendamentul 215
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. ia act de dezvoltarea, începând cu anii 
'90, a parteneriatelor public-privat (PPP) 
instituționalizate în cadrul Uniunii, inter 
alia în sectorul transporturilor, în domeniul 
realizării de clădiri și infrastructuri publice, 
precum și în domeniul mediului, ca forme 
de cooperare între autoritățile publice și 
sectorul privat care vizează îmbunătățirea 
furnizării de servicii de infrastructură și de 
servicii publice esențiale; în schimb, este 
preocupat de problema datoriilor 
contingente și a costurilor economice și 
sociale aferente PPP-urilor eșuate;

19. este preocupat de dezvoltarea, 
începând cu anii '90, a parteneriatelor 
public-privat (PPP) instituționalizate în 
cadrul Uniunii, inter alia în sectorul 
transporturilor, în domeniul realizării de 
clădiri și infrastructuri publice, precum și 
în domeniul mediului, ca forme de 
cooperare între autoritățile publice și 
sectorul privat care vizează îmbunătățirea 
furnizării de servicii de infrastructură și de 
servicii publice esențiale; în schimb, este 
preocupat în special de problema datoriilor 
contingente și a costurilor economice și 
sociale aferente PPP-urilor;

Or. en

Amendamentul 216
Giovanni La Via, Mario Mauro, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. ia act de dezvoltarea, începând cu anii 
'90, a parteneriatelor public-privat (PPP) 
instituționalizate în cadrul Uniunii, inter 
alia în sectorul transporturilor, în domeniul 
realizării de clădiri și infrastructuri publice, 
precum și în domeniul mediului, ca forme 
de cooperare între autoritățile publice și 
sectorul privat care vizează îmbunătățirea 

19. ia act de dezvoltarea, începând cu anii 
'90, a parteneriatelor public-privat (PPP) 
instituționalizate în cadrul Uniunii, inter 
alia în sectorul transporturilor, în domeniul 
realizării de clădiri și infrastructuri publice, 
precum și în domeniul mediului, ca forme 
de cooperare între autoritățile publice și 
sectorul privat care vizează îmbunătățirea 
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furnizării de servicii de infrastructură și de 
servicii publice esențiale; în schimb, este 
preocupat de problema datoriilor 
contingente și a costurilor economice și 
sociale aferente PPP-urilor eșuate;

furnizării de servicii de infrastructură și de 
servicii publice esențiale; deși în trecut s-
au înregistrat câteva experiențe negative, 
parteneriatele de tip public-privat sunt 
esențiale pentru construcția 
infrastructurii europene și pentru 
stimularea economică;

Or. it

Amendamentul 217
Sophie Auconie

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. ia act de dezvoltarea, începând cu anii 
'90, a parteneriatelor public-privat (PPP) 
instituționalizate în cadrul Uniunii, inter 
alia în sectorul transporturilor, în domeniul 
realizării de clădiri și infrastructuri publice, 
precum și în domeniul mediului, ca forme 
de cooperare între autoritățile publice și 
sectorul privat care vizează îmbunătățirea 
furnizării de servicii de infrastructură și de 
servicii publice esențiale; în schimb, este 
preocupat de problema datoriilor 
contingente și a costurilor economice și 
sociale aferente PPP-urilor eșuate;

19. ia act de dezvoltarea, începând cu anii 
'90, a parteneriatelor public-privat (PPP) 
instituționalizate în cadrul Uniunii, inter 
alia în sectorul transporturilor, în domeniul 
realizării de clădiri și infrastructuri publice, 
precum și în domeniul mediului, ca forme 
de cooperare între autoritățile publice și 
sectorul privat care vizează îmbunătățirea 
furnizării de servicii de infrastructură și de 
servicii publice esențiale; consideră că 
parteneriatele de tip public-privat pot 
compensa în mod util scăderea finanțării 
publice; în schimb, este preocupat de 
problema datoriilor contingente și a 
costurilor economice și sociale aferente 
PPP-urilor eșuate;

Or. fr

Amendamentul 218
Reimer Böge în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 19
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. ia act de dezvoltarea, începând cu anii 
'90, a parteneriatelor public-privat (PPP) 
instituționalizate în cadrul Uniunii, inter 
alia în sectorul transporturilor, în domeniul 
realizării de clădiri și infrastructuri publice, 
precum și în domeniul mediului, ca forme 
de cooperare între autoritățile publice și 
sectorul privat care vizează îmbunătățirea 
furnizării de servicii de infrastructură și de 
servicii publice esențiale; în schimb, este 
preocupat de problema datoriilor 
contingente și a costurilor economice și 
sociale aferente PPP-urilor eșuate;

19. ia act de dezvoltarea, începând cu anii 
'90, a parteneriatelor public-privat (PPP) 
instituționalizate în cadrul Uniunii, inter 
alia în sectorul transporturilor, în domeniul 
realizării de clădiri și infrastructuri publice, 
precum și în domeniul mediului, ca forme 
de cooperare între autoritățile publice și 
sectorul privat care vizează îmbunătățirea 
furnizării de servicii de infrastructură și de 
servicii publice esențiale; în schimb, este 
preocupat de unele probleme existente,
aferente PPP-urilor;

Or. en

Amendamentul 219
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. ia act de dezvoltarea, începând cu anii 
'90, a parteneriatelor public-privat (PPP) 
instituționalizate în cadrul Uniunii, inter 
alia în sectorul transporturilor, în domeniul 
realizării de clădiri și infrastructuri publice, 
precum și în domeniul mediului, ca forme 
de cooperare între autoritățile publice și 
sectorul privat care vizează îmbunătățirea 
furnizării de servicii de infrastructură și de 
servicii publice esențiale; în schimb, este 
preocupat de problema datoriilor 
contingente și a costurilor economice și 
sociale aferente PPP-urilor eșuate;

19. ia act de dezvoltarea, începând cu anii 
'90, a parteneriatelor public-privat (PPP) 
instituționalizate în cadrul Uniunii, inter 
alia în sectorul transporturilor, în domeniul 
realizării de clădiri și infrastructuri publice, 
precum și în domeniul mediului, ca forme 
de cooperare între autoritățile publice și 
sectorul privat care vizează îmbunătățirea 
furnizării de servicii de infrastructură și de 
servicii publice esențiale; în schimb, este 
preocupat de problema datoriilor 
contingente și a costurilor economice și 
sociale aferente PPP-urilor eșuate; 
descurajează, prin urmare, aceste tipuri 
de asociații, întrucât întotdeauna 
contribuabilul este cel care sfârșește prin 
a suporta costurile;

Or. en
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Amendamentul 220
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. ia act de experiența anterioară, în 
general pozitivă, a utilizării instrumentelor 
financiare inovatoare, inclusiv a 
mecanismelor care combină subvenții și 
împrumuturi sau a mecanismelor de 
partajare a riscurilor, cum ar fi 
Instrumentul de garantare a împrumuturilor 
pentru proiectele TEN-T (LGTT), 
Mecanismul de finanțare cu partajarea 
riscurilor (MFPR) și instrumentele politicii 
de coeziune (JEREMIE, JESSICA, 
JASPERS și JASMINE), în vederea 
abordării unui obiectiv specific de politică;
consideră că Uniunea ar trebui să 
acționeze în vederea extinderii sistemului 
de finanțare inovatoare, pornind de la o 
evaluare precisă a nevoilor de investiții 
publice și private; solicită, prin urmare, o 
consolidare substanțială a cadrului 
normativ, bugetar și operațional al 
acestor mecanisme pentru a garanta 
eficacitatea acestora în ceea ce privește 
mobilizarea investițiilor și utilizarea 
corectă a resurselor UE, precum și pentru 
a garanta sisteme adecvate în materie de 
monitorizare, raportare și răspundere;

20. ia act de experiența anterioară a 
utilizării instrumentelor financiare 
inovatoare, inclusiv a mecanismelor care 
combină subvenții și împrumuturi sau a 
mecanismelor de partajare a riscurilor, cum 
ar fi Instrumentul de garantare a 
împrumuturilor pentru proiectele TEN-T 
(LGTT), Mecanismul de finanțare cu 
partajarea riscurilor (MFPR) și 
instrumentele politicii de coeziune 
(JEREMIE, JESSICA, JASPERS și 
JASMINE), în vederea abordării unui 
obiectiv specific de politică;

Or. en

Amendamentul 221
Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 20
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. ia act de experiența anterioară, în 
general pozitivă, a utilizării instrumentelor 
financiare inovatoare, inclusiv a 
mecanismelor care combină subvenții și 
împrumuturi sau a mecanismelor de 
partajare a riscurilor, cum ar fi 
Instrumentul de garantare a împrumuturilor 
pentru proiectele TEN-T (LGTT), 
Mecanismul de finanțare cu partajarea 
riscurilor (MFPR) și instrumentele politicii 
de coeziune (JEREMIE, JESSICA, 
JASPERS și JASMINE), în vederea 
abordării unui obiectiv specific de politică; 
consideră că Uniunea ar trebui să acționeze 
în vederea extinderii sistemului de 
finanțare inovatoare, pornind de la o 
evaluare precisă a nevoilor de investiții 
publice și private; solicită, prin urmare, o 
consolidare substanțială a cadrului 
normativ, bugetar și operațional al acestor 
mecanisme pentru a garanta eficacitatea 
acestora în ceea ce privește mobilizarea 
investițiilor și utilizarea corectă a 
resurselor UE, precum și pentru a 
garanta sisteme adecvate în materie de 
monitorizare, raportare și răspundere;

20. ia act de experiența anterioară, în 
general pozitivă, a utilizării instrumentelor 
financiare inovatoare, inclusiv a 
mecanismelor care combină subvenții și 
împrumuturi sau a mecanismelor de 
partajare a riscurilor, cum ar fi 
Instrumentul de garantare a împrumuturilor 
pentru proiectele TEN-T (LGTT), 
Mecanismul de finanțare cu partajarea 
riscurilor (MFPR) și instrumentele politicii 
de coeziune (JEREMIE, JESSICA, 
JASPERS și JASMINE), în vederea 
abordării unui obiectiv specific de politică; 
consideră că Uniunea ar trebui să acționeze 
în vederea extinderii sistemului de 
finanțare inovatoare, și anume prin 
euroobligațiuni și obligațiuni pentru 
finanțarea proiectelor, pornind de la o 
evaluare precisă a nevoilor de investiții 
publice și private; solicită, prin urmare, o 
consolidare substanțială a cadrului 
normativ, bugetar și operațional al acestor 
mecanisme;

Or. en

Amendamentul 222
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. ia act de experiența anterioară, în 
general pozitivă, a utilizării instrumentelor 
financiare inovatoare, inclusiv a 
mecanismelor care combină subvenții și 
împrumuturi sau a mecanismelor de 
partajare a riscurilor, cum ar fi 

20. ia act de experiența anterioară, în 
general pozitivă, a utilizării instrumentelor 
financiare inovatoare, inclusiv a 
mecanismelor care combină subvenții și 
împrumuturi sau a mecanismelor de 
partajare a riscurilor, cum ar fi 
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Instrumentul de garantare a împrumuturilor 
pentru proiectele TEN-T (LGTT), 
Mecanismul de finanțare cu partajarea 
riscurilor (MFPR) și instrumentele politicii 
de coeziune (JEREMIE, JESSICA, 
JASPERS și JASMINE), în vederea 
abordării unui obiectiv specific de politică; 
consideră că Uniunea ar trebui să acționeze 
în vederea extinderii sistemului de 
finanțare inovatoare, pornind de la o 
evaluare precisă a nevoilor de investiții 
publice și private; solicită, prin urmare, o 
consolidare substanțială a cadrului 
normativ, bugetar și operațional al acestor 
mecanisme pentru a garanta eficacitatea 
acestora în ceea ce privește mobilizarea 
investițiilor și utilizarea corectă a 
resurselor UE, precum și pentru a garanta 
sisteme adecvate în materie de 
monitorizare, raportare și răspundere;

Instrumentul de garantare a împrumuturilor 
pentru proiectele TEN-T (LGTT), 
Mecanismul de finanțare cu partajarea 
riscurilor (MFPR) și instrumentele politicii 
de coeziune (JEREMIE, JESSICA, 
JASPERS și JASMINE), în vederea 
abordării unui obiectiv specific de politică; 
consideră că Uniunea ar trebui să 
examineze în detaliu  sistemele de 
finanțare inovatoare , pornind de la o 
evaluare precisă a nevoilor de investiții 
publice și private; solicită, prin urmare, o 
consolidare substanțială a cadrului 
normativ, bugetar și operațional al acestor 
mecanisme pentru a garanta eficacitatea 
acestora în ceea ce privește mobilizarea 
investițiilor și utilizarea corectă a 
resurselor UE, precum și pentru a garanta 
sisteme adecvate în materie de 
monitorizare, raportare și răspundere;

Or. en

Amendamentul 223
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Marit Paulsen, Giommaria Uggias, în 
numele Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. ia act de experiența anterioară, în 
general pozitivă, a utilizării instrumentelor 
financiare inovatoare, inclusiv a 
mecanismelor care combină subvenții și 
împrumuturi sau a mecanismelor de 
partajare a riscurilor, cum ar fi 
Instrumentul de garantare a împrumuturilor 
pentru proiectele TEN-T (LGTT), 
Mecanismul de finanțare cu partajarea 
riscurilor (MFPR) și instrumentele politicii 
de coeziune (JEREMIE, JESSICA, 
JASPERS și JASMINE), în vederea 
abordării unui obiectiv specific de politică; 
consideră că Uniunea ar trebui să acționeze 

20. ia act de experiența anterioară, în 
general pozitivă, a utilizării instrumentelor 
financiare inovatoare, inclusiv a 
mecanismelor care combină subvenții și 
împrumuturi sau a mecanismelor de 
partajare a riscurilor, cum ar fi 
Instrumentul de garantare a împrumuturilor 
pentru proiectele TEN-T (LGTT), 
Mecanismul de finanțare cu partajarea 
riscurilor (MFPR) și instrumentele politicii 
de coeziune (JEREMIE, JESSICA, 
JASPERS și JASMINE), în vederea 
abordării unui obiectiv specific de politică; 
consideră că Uniunea ar trebui să acționeze 
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în vederea extinderii sistemului de 
finanțare inovatoare, pornind de la o 
evaluare precisă a nevoilor de investiții 
publice și private; solicită, prin urmare, o 
consolidare substanțială a cadrului 
normativ, bugetar și operațional al acestor 
mecanisme pentru a garanta eficacitatea 
acestora în ceea ce privește mobilizarea 
investițiilor și utilizarea corectă a 
resurselor UE, precum și pentru a garanta 
sisteme adecvate în materie de 
monitorizare, raportare și răspundere;

în vederea extinderii sistemului de 
finanțare inovatoare, pornind de la o 
evaluare precisă a nevoilor de investiții
publice și private și solicită statelor 
membre să asigure că respectivele cadre 
juridice naționale ale acestora permit 
punerea în aplicare a acestor sisteme, 
precum și a altor sisteme similare; solicită, 
prin urmare, o consolidare substanțială a 
cadrului normativ, bugetar și operațional al 
acestor mecanisme pentru a garanta 
eficacitatea acestora în ceea ce privește 
mobilizarea investițiilor și utilizarea 
corectă a resurselor UE, precum și pentru a 
garanta sisteme adecvate în materie de 
monitorizare, raportare și răspundere;

Or. en

Amendamentul 224
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. ia act de experiența anterioară, în 
general pozitivă, a utilizării instrumentelor 
financiare inovatoare, inclusiv a 
mecanismelor care combină subvenții și 
împrumuturi sau a mecanismelor de 
partajare a riscurilor, cum ar fi 
Instrumentul de garantare a împrumuturilor 
pentru proiectele TEN-T (LGTT), 
Mecanismul de finanțare cu partajarea 
riscurilor (MFPR) și instrumentele politicii 
de coeziune (JEREMIE, JESSICA, 
JASPERS și JASMINE), în vederea 
abordării unui obiectiv specific de politică; 
consideră că Uniunea ar trebui să acționeze 
în vederea extinderii sistemului de 
finanțare inovatoare, pornind de la o 
evaluare precisă a nevoilor de investiții 
publice și private; solicită, prin urmare, o 
consolidare substanțială a cadrului 

20. ia act de experiența anterioară, în 
general pozitivă, a utilizării instrumentelor 
financiare inovatoare, inclusiv a 
mecanismelor care combină subvenții și 
împrumuturi sau a mecanismelor de 
partajare a riscurilor, cum ar fi 
Instrumentul de garantare a împrumuturilor 
pentru proiectele TEN-T (LGTT), 
Mecanismul de finanțare cu partajarea 
riscurilor (MFPR) și instrumentele politicii 
de coeziune (JEREMIE, JESSICA, 
JASPERS și JASMINE), în vederea 
abordării unui obiectiv specific de politică; 
consideră că Uniunea ar trebui să acționeze 
în vederea extinderii sistemului de 
finanțare inovatoare, pornind de la o 
evaluare precisă a nevoilor de investiții 
publice și private și solicită statelor 
membre să asigure că respectivele cadre 
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normativ, bugetar și operațional al acestor 
mecanisme pentru a garanta eficacitatea 
acestora în ceea ce privește mobilizarea 
investițiilor și utilizarea corectă a 
resurselor UE, precum și pentru a garanta 
sisteme adecvate în materie de 
monitorizare, raportare și răspundere;

juridice naționale ale acestora permit 
punerea în aplicare a acestor sisteme; 
solicită, prin urmare, o consolidare 
substanțială a cadrului normativ, bugetar și 
operațional al acestor mecanisme pentru a 
garanta eficacitatea acestora în ceea ce 
privește mobilizarea investițiilor și 
utilizarea corectă a resurselor UE, precum 
și pentru a garanta sisteme adecvate în 
materie de monitorizare, raportare și 
răspundere;

Or. en

Amendamentul 225
Bas Eickhout, Pascal Canfin

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. ia act de experiența anterioară, în 
general pozitivă, a utilizării instrumentelor 
financiare inovatoare, inclusiv a 
mecanismelor care combină subvenții și 
împrumuturi sau a mecanismelor de 
partajare a riscurilor, cum ar fi 
Instrumentul de garantare a împrumuturilor 
pentru proiectele TEN-T (LGTT), 
Mecanismul de finanțare cu partajarea 
riscurilor (MFPR) și instrumentele politicii 
de coeziune (JEREMIE, JESSICA, 
JASPERS și JASMINE), în vederea 
abordării unui obiectiv specific de politică; 
consideră că Uniunea ar trebui să acționeze 
în vederea extinderii sistemului de 
finanțare inovatoare, pornind de la o 
evaluare precisă a nevoilor de investiții 
publice și private; solicită, prin urmare, o 
consolidare substanțială a cadrului 
normativ, bugetar și operațional al acestor 
mecanisme pentru a garanta eficacitatea 
acestora în ceea ce privește mobilizarea 
investițiilor și utilizarea corectă a 
resurselor UE, precum și pentru a garanta 

20. ia act de experiența anterioară, în 
general pozitivă, a utilizării instrumentelor 
financiare inovatoare, inclusiv a 
mecanismelor care combină subvenții și 
împrumuturi sau a mecanismelor de 
partajare a riscurilor, cum ar fi 
Instrumentul de garantare a împrumuturilor 
pentru proiectele TEN-T (LGTT), 
Mecanismul de finanțare cu partajarea 
riscurilor (MFPR) și instrumentele politicii 
de coeziune (JEREMIE, JESSICA, 
JASPERS și JASMINE), în vederea 
abordării unui obiectiv specific de politică; 
consideră că Uniunea ar trebui să acționeze 
în vederea extinderii sistemului de 
finanțare inovatoare, pornind de la o 
evaluare precisă a nevoilor de investiții 
publice și private; solicită, prin urmare, o 
consolidare substanțială a cadrului 
normativ, bugetar și operațional al acestor 
mecanisme pentru a asigura că acestea 
sunt elaborate într-un mod care să evite 
ipotezele înșelătoare, cum ar fi cele care 
stau la baza modelelor de îmbunătățire a 
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sisteme adecvate în materie de 
monitorizare, raportare și răspundere;

bonității care au determinat criza 
creditelor ipotecare cu risc ridicat, 
precum și pentru a garanta eficacitatea 
acestora în ceea ce privește mobilizarea 
investițiilor, sustenabilitatea și utilizarea 
corectă a resurselor UE, precum și pentru a 
garanta sisteme adecvate în materie de 
monitorizare, raportare și răspundere;

Or. en

Amendamentul 226
Pascal Canfin, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. solicită,în acest context,  testarea 
caracterului robust și plauzibil al 
rezultatelor modelului și al ipotezelor care 
stau la baza oricărei inițiative viitoare 
privind obligațiunile pentru finanțarea 
proiectelor din cadrul UE 2020, pentru a 
reflecta condiții de piață extreme, dar 
plauzibile;

Or. en

Amendamentul 227
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. recunoaște că, din cauza crizei 
financiare, investitorii privați au devenit 
mai reticenți în a finanța proiecte europene, 
devenind aparentă nevoia reinstaurării unei 
încrederi suficiente pentru a permite 
proiectelor majore de investiții să atragă 
sprijinul de care au nevoie; subliniază că 

21. recunoaște că, din cauza crizei 
financiare, investitorii au devenit mai 
reticenți în a finanța proiecte europene, 
devenind aparentă nevoia reinstaurării unei 
încrederi suficiente pentru a permite 
proiectelor majore de investiții să atragă 
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sprijinul adus de bugetul UE va fi necesar 
pentru a atrage și mobiliza fonduri private 
spre proiecte de interes comunitar, 
îndeosebi pentru acele proiecte 
considerate neviabile din punct de vedere 
comercial;

sprijinul de care au nevoie;

Or. en

Amendamentul 228
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. recunoaște că, din cauza crizei 
financiare, investitorii privați au devenit 
mai reticenți în a finanța proiecte europene, 
devenind aparentă nevoia reinstaurării unei 
încrederi suficiente pentru a permite 
proiectelor majore de investiții să atragă 
sprijinul de care au nevoie; subliniază că 
sprijinul adus de bugetul UE va fi necesar
pentru a atrage și mobiliza fonduri private 
spre proiecte de interes comunitar, 
îndeosebi pentru acele proiecte considerate 
neviabile din punct de vedere comercial;

21. recunoaște că, din cauza crizei 
financiare, investitorii privați au devenit 
mai reticenți în a finanța proiecte europene, 
devenind aparentă nevoia reinstaurării unei 
încrederi suficiente pentru a permite 
proiectelor majore de investiții să atragă 
sprijinul de care au nevoie; subliniază că 
bugetul UE nu ar trebui folosit niciodată
pentru a atrage și mobiliza fonduri private
spre proiecte de interes comunitar, 
îndeosebi pentru acele proiecte considerate 
neviabile din punct de vedere comercial;

Or. en

Amendamentul 229
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. recunoaște că, din cauza crizei 
financiare, investitorii privați au devenit 
mai reticenți în a finanța proiecte europene, 
devenind aparentă nevoia reinstaurării unei 
încrederi suficiente pentru a permite 

21. recunoaște că, din cauza crizei 
financiare, investitorii privați au devenit 
mai reticenți în a finanța proiecte europene, 
devenind aparentă nevoia reinstaurării unei 
încrederi suficiente pentru a permite 
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proiectelor majore de investiții să atragă 
sprijinul de care au nevoie; subliniază că 
sprijinul adus de bugetul UE va fi necesar 
pentru a atrage și mobiliza fonduri private 
spre proiecte de interes comunitar, 
îndeosebi pentru acele proiecte considerate 
neviabile din punct de vedere comercial;

proiectelor majore de investiții să atragă 
sprijinul de care au nevoie; subliniază că 
sprijinul adus de bugetul UE va fi necesar 
pentru a atrage și mobiliza fonduri private 
spre proiecte de interes comunitar, 
îndeosebi pentru acele proiecte considerate 
neviabile din punct de vedere comercial, 
dar care au o valoare adăugată 
europeană clar identificabilă;

Or. en

Amendamentul 230
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. recunoaște că, din cauza crizei 
financiare, investitorii privați au devenit 
mai reticenți în a finanța proiecte europene, 
devenind aparentă nevoia reinstaurării unei 
încrederi suficiente pentru a permite 
proiectelor majore de investiții să atragă 
sprijinul de care au nevoie; subliniază că 
sprijinul adus de bugetul UE va fi necesar 
pentru a atrage și mobiliza fonduri private 
spre proiecte de interes comunitar, 
îndeosebi pentru acele proiecte considerate 
neviabile din punct de vedere comercial;

21. constată dificultățile istorice în 
găsirea de investitori privați pentru 
proiecte UE pe scară largă; recunoaște că, 
din cauza crizei financiare, investitorii 
privați au devenit chiar și mai reticenți în a 
finanța proiecte europene, devenind 
aparentă nevoia reinstaurării unei încrederi 
suficiente pentru a permite proiectelor 
majore de investiții să atragă sprijinul de 
care au nevoie; subliniază că sprijinul adus 
de bugetul UE va fi necesar pentru a atrage 
și mobiliza fonduri private spre proiecte de 
interes comunitar, îndeosebi pentru acele 
proiecte considerate neviabile pe termen 
scurt, din punct de vedere comercial;

Or. en

Amendamentul 231
Pascal Canfin, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 21
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. recunoaște că, din cauza crizei 
financiare, investitorii privați au devenit 
mai reticenți în a finanța proiecte europene, 
devenind aparentă nevoia reinstaurării unei 
încrederi suficiente pentru a permite 
proiectelor majore de investiții să atragă 
sprijinul de care au nevoie; subliniază că 
sprijinul adus de bugetul UE va fi necesar 
pentru a atrage și mobiliza fonduri private 
spre proiecte de interes comunitar, 
îndeosebi pentru acele proiecte considerate 
neviabile din punct de vedere comercial;

21. recunoaște că, din cauza crizei 
financiare, investitorii privați au devenit 
mai reticenți în a finanța proiecte europene, 
devenind aparentă nevoia reinstaurării unei 
încrederi suficiente pentru a permite 
proiectelor majore de investiții să atragă 
sprijinul de care au nevoie; subliniază că 
sprijinul adus de bugetul UE va fi necesar 
pentru a atrage și mobiliza fonduri private 
spre proiecte de interes comunitar, 
îndeosebi pentru acele proiecte care sunt 
viabile din punct de vedere economic, dar 
sunt considerate neviabile din punct de 
vedere comercial; subliniază faptul că, în 
contrapartidă la socializarea riscurilor, 
asumarea responsabilității din partea 
publicului și responsabilitatea 
democratică ar trebui garantate în cazul 
tuturor proiectelor finanțate din 
obligațiuni pentru proiectele aferente 
UE 2020 și că ar trebui stabilite proceduri 
în acest sens; subliniază, în aceeași 
perspectivă, faptul că respectivele costuri 
estimate și posibile, legate de socializarea 
riscurilor ar trebui explicit estimate și 
publicate, în special în măsura în care 
primele aplicate pentru compensarea 
asumării de riscuri de către UE și BEI nu 
ar putea asigura compensarea totală și, 
prin urmare, ar constitui o subvenție 
pentru contribuabili;

Or. en

Amendamentul 232
Sophie Auconie

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. recunoaște că, din cauza crizei 21. recunoaște că, din cauza crizei 
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financiare, investitorii privați au devenit 
mai reticenți în a finanța proiecte europene, 
devenind aparentă nevoia reinstaurării unei 
încrederi suficiente pentru a permite 
proiectelor majore de investiții să atragă 
sprijinul de care au nevoie; subliniază că 
sprijinul adus de bugetul UE va fi necesar 
pentru a atrage și mobiliza fonduri private 
spre proiecte de interes comunitar, 
îndeosebi pentru acele proiecte considerate 
neviabile din punct de vedere comercial;

financiare, investitorii privați au devenit 
mai reticenți în a finanța proiecte europene, 
devenind aparentă nevoia reinstaurării unei 
încrederi suficiente pentru a permite 
proiectelor majore de investiții să atragă 
sprijinul de care au nevoie; subliniază că 
sprijinul adus de bugetul UE va fi necesar 
pentru a atrage și mobiliza fonduri private 
spre proiecte de interes comunitar, atât pe 
termen scurt și mediu, cât și pe termen 
lung, îndeosebi pentru acele proiecte 
considerate neviabile din punct de vedere 
comercial;

Or. fr

Amendamentul 233
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. salută, prin urmare, inițiativa „Project 
Bonds” Europa 2020 (obligațiuni pentru 
finanțarea de proiecte), un mecanism de 
partajare a riscurilor în parteneriat cu 
Banca Europeană de Investiții (BEI), care 
oferă sprijin plafonat de la bugetul UE 
companiilor care emit obligațiuni 
destinate finanțării proiectelor și 
lucrărilor de infrastructură de mare 
amploare; invită Comisia să prezinte o 
propunere completă cu privire la 
obligațiunile emise pentru finanțarea 
proiectelor UE, pe baza experienței 
acumulate în legătură cu instrumentele 
comune UE-BEI, și să introducă criterii 
clare și transparente pentru eligibilitatea 
proiectelor și selecția acestora;

22. respinge inițiativa „Project Bonds” 
Europa 2020 (obligațiuni pentru finanțarea 
de proiecte), un mecanism de partajare a 
riscurilor în parteneriat cu Banca 
Europeană de Investiții (BEI);

Or. en
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Amendamentul 234
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. salută, prin urmare, inițiativa „Project 
Bonds” Europa 2020 (obligațiuni pentru 
finanțarea de proiecte), un mecanism de 
partajare a riscurilor în parteneriat cu 
Banca Europeană de Investiții (BEI), care 
oferă sprijin plafonat de la bugetul UE 
companiilor care emit obligațiuni destinate 
finanțării proiectelor și lucrărilor de 
infrastructură de mare amploare; invită 
Comisia să prezinte o propunere completă 
cu privire la obligațiunile emise pentru 
finanțarea proiectelor UE, pe baza 
experienței acumulate în legătură cu 
instrumentele comune UE-BEI, și să 
introducă criterii clare și transparente 
pentru eligibilitatea proiectelor și selecția 
acestora;

22. ia act de inițiativa „Project Bonds” 
Europa 2020 (obligațiuni pentru finanțarea 
de proiecte), un mecanism de partajare a 
riscurilor în parteneriat cu Banca 
Europeană de Investiții (BEI), care oferă 
sprijin plafonat de la bugetul UE 
companiilor care emit obligațiuni destinate 
finanțării proiectelor și lucrărilor de 
infrastructură de mare amploare;

Or. en

Amendamentul 235
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. salută, prin urmare, inițiativa „Project 
Bonds” Europa 2020 (obligațiuni pentru 
finanțarea de proiecte), un mecanism de 
partajare a riscurilor în parteneriat cu 
Banca Europeană de Investiții (BEI), care 
oferă sprijin plafonat de la bugetul UE 
companiilor care emit obligațiuni destinate 
finanțării proiectelor și lucrărilor de 
infrastructură de mare amploare; invită 
Comisia să prezinte o propunere completă 

22. salută, prin urmare, inițiativa „Project 
Bonds” Europa 2020 (obligațiuni pentru 
finanțarea de proiecte), un mecanism de 
partajare a riscurilor în parteneriat cu 
Banca Europeană de Investiții (BEI), care 
oferă sprijin plafonat de la bugetul UE 
companiilor care emit obligațiuni destinate 
finanțării proiectelor și lucrărilor de 
infrastructură de mare amploare; invită 
Comisia să prezinte o propunere completă 
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cu privire la obligațiunile emise pentru 
finanțarea proiectelor UE, pe baza 
experienței acumulate în legătură cu 
instrumentele comune UE-BEI, și să 
introducă criterii clare și transparente 
pentru eligibilitatea proiectelor și selecția 
acestora; 

cu privire la obligațiunile emise pentru 
finanțarea proiectelor UE, pe baza 
experienței acumulate în legătură cu 
instrumentele comune UE-BEI, și să 
introducă criterii clare și transparente 
pentru eligibilitatea proiectelor și selecția 
acestora; subliniază că este important  ca 
obligațiunile emise pentru finanțarea 
proiectelor UE să aibă capacitatea de 
atragere a investițiilor în contextul 
Politicii de vecinătate și al Uniunii pentru 
Mediterana, dată fiind valoarea adăugată 
reciprocă care ar putea rezulta în urma 
unor mari lucrări de infrastructură, 
precum și a unor lucrări de producere și 
transport al energiei, a extinderii rețelelor 
de transport etc.;

Or. el

Amendamentul 236
Ivailo Kalfin, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. salută, prin urmare, inițiativa „Project 
Bonds” Europa 2020 (obligațiuni pentru 
finanțarea de proiecte), un mecanism de 
partajare a riscurilor în parteneriat cu 
Banca Europeană de Investiții (BEI), care 
oferă sprijin plafonat de la bugetul UE
companiilor care emit obligațiuni 
destinate finanțării proiectelor și 
lucrărilor de infrastructură de mare 
amploare; invită Comisia să prezinte o 
propunere completă cu privire la 
obligațiunile emise pentru finanțarea 
proiectelor UE, pe baza experienței 
acumulate în legătură cu instrumentele 
comune UE-BEI, și să introducă criterii 
clare și transparente pentru eligibilitatea 
proiectelor și selecția acestora;

22. salută, prin urmare, inițiativa „Project 
Bonds” Europa 2020 (obligațiuni pentru 
finanțarea de proiecte), un mecanism de 
partajare a riscurilor în parteneriat cu
Banca Europeană de Investiții (BEI), care 
va stimula finanțarea UE și va atrage, 
într-o măsură și mai mare, interesul 
investitorilor privați cu privire la 
participarea la proiecte prioritare ale UE; 
invită Comisia să prezinte o propunere 
completă cu privire la obligațiunile emise 
pentru finanțarea proiectelor UE, pe baza 
experienței acumulate în legătură cu 
instrumentele comune UE-BEI, și să 
introducă criterii clare și transparente 
pentru eligibilitatea proiectelor și selecția 
acestora; cu toate acestea, constată faptul 
că folosirea obligațiunilor de finanțare a 
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proiectelor europene va avea un impact 
limitat, concentrat asupra proiectelor 
atractive și viabile din punct de vedere 
economic;

Or. en

Amendamentul 237
Bas Eickhout, Pascal Canfin

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. salută, prin urmare, inițiativa „Project 
Bonds” Europa 2020 (obligațiuni pentru 
finanțarea de proiecte), un mecanism de 
partajare a riscurilor în parteneriat cu 
Banca Europeană de Investiții (BEI), care 
oferă sprijin plafonat de la bugetul UE 
companiilor care emit obligațiuni destinate 
finanțării proiectelor și lucrărilor de 
infrastructură de mare amploare; invită 
Comisia să prezinte o propunere completă 
cu privire la obligațiunile emise pentru 
finanțarea proiectelor UE, pe baza 
experienței acumulate în legătură cu 
instrumentele comune UE-BEI, și să 
introducă criterii clare și transparente 
pentru eligibilitatea proiectelor și selecția 
acestora;

22. salută, prin urmare, inițiativa „Project 
Bonds” Europa 2020 (obligațiuni pentru 
finanțarea de proiecte), un mecanism de 
partajare a riscurilor în parteneriat cu 
Banca Europeană de Investiții (BEI), care 
oferă sprijin plafonat cu responsabilitate 
limitată de la bugetul UE companiilor care 
emit obligațiuni destinate finanțării 
proiectelor și lucrărilor de infrastructură de 
mare amploare, care sunt de interes 
european; invită Comisia să prezinte o 
propunere completă cu privire la 
obligațiunile emise pentru finanțarea 
proiectelor UE, pe baza experienței 
acumulate în legătură cu instrumentele 
comune UE-BEI, și să introducă criterii 
clare și transparente pentru eligibilitatea 
proiectelor și selecția acestora, în vederea 
atingerii obiectivelor prioritare convenite, 
în special în ceea ce privește nevoile de 
infrastructură destinate realizării 
obiectivelor UE privind clima și energia, 
stabilite pentru anul 2050;

Or. en

Amendamentul 238
Herbert Reul, Markus Pieper
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Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. salută, prin urmare, inițiativa „Project 
Bonds” Europa 2020 (obligațiuni pentru 
finanțarea de proiecte), un mecanism de 
partajare a riscurilor în parteneriat cu 
Banca Europeană de Investiții (BEI), care 
oferă sprijin plafonat de la bugetul UE 
companiilor care emit obligațiuni destinate 
finanțării proiectelor și lucrărilor de 
infrastructură de mare amploare; invită 
Comisia să prezinte o propunere completă 
cu privire la obligațiunile emise pentru 
finanțarea proiectelor UE, pe baza 
experienței acumulate în legătură cu 
instrumentele comune UE-BEI, și să 
introducă criterii clare și transparente 
pentru eligibilitatea proiectelor și selecția 
acestora;

22. salută, prin urmare, inițiativa „Project 
Bonds” Europa 2020 (obligațiuni pentru 
finanțarea de proiecte), un mecanism de 
partajare a riscurilor în parteneriat cu
Banca Europeană de Investiții (BEI), care 
oferă sprijin plafonat de la bugetul UE 
companiilor care emit obligațiuni destinate 
finanțării proiectelor și lucrărilor de 
infrastructură de mare amploare; invită 
Comisia să elaboreze un studiu 
aprofundat privind posibilitatea ca 
obligațiunile emise pentru finanțarea 
proiectelor UE, pe baza experienței 
acumulate în legătură cu instrumentele 
comune UE-BEI, și să introducă criterii 
clare și transparente pentru eligibilitatea 
proiectelor și selecția acestora;

Or. de

Amendamentul 239
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Albert Deß

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. salută, prin urmare, inițiativa „Project 
Bonds” Europa 2020 (obligațiuni pentru 
finanțarea de proiecte), un mecanism de 
partajare a riscurilor în parteneriat cu 
Banca Europeană de Investiții (BEI), care 
oferă sprijin plafonat de la bugetul UE 
companiilor care emit obligațiuni destinate 
finanțării proiectelor și lucrărilor de 
infrastructură de mare amploare; invită 
Comisia să prezinte o propunere completă 
cu privire la obligațiunile emise pentru 
finanțarea proiectelor UE, pe baza 
experienței acumulate în legătură cu 

22. ia act cu interes de inițiativa „Project 
Bonds” Europa 2020 (obligațiuni pentru 
finanțarea de proiecte), un mecanism de 
partajare a riscurilor în parteneriat cu 
Banca Europeană de Investiții (BEI), care 
oferă sprijin plafonat de la bugetul UE 
companiilor care emit obligațiuni destinate 
finanțării proiectelor și lucrărilor de 
infrastructură de mare amploare; invită 
Comisia să prezinte o propunere completă 
cu privire la obligațiunile emise pentru 
finanțarea proiectelor UE, pe baza 
experienței acumulate în legătură cu 
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instrumentele comune UE-BEI, și să 
introducă criterii clare și transparente 
pentru eligibilitatea proiectelor și selecția 
acestora;

instrumentele comune UE-BEI, și să 
introducă criterii clare și transparente 
pentru eligibilitatea proiectelor și selecția 
acestora; consideră că, în acest context, 
trebuie analizate și experiențele și 
problemele anterioare legate de aceste 
tipuri de instrumente și aduse la 
cunoștința Parlamentului;

Or. de

Amendamentul 240
Pascal Canfin, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. consideră că procedurile stabilite în 
vederea asigurării responsabilității 
democratice ar trebui precizate, în mod 
explicit, într-un cadru de eligibilitate a 
proiectelor, care urmează să fie definit în 
urma unei proceduri legislative ordinare;

Or. en

Amendamentul 241
Reimer Böge, László Surján în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 22b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. reiterează nevoia de a asigura cel 
mai mare grad de transparență și control 
democratic cu privire la instrumentele și 
mecanismele financiare inovatoare, care 
implică bugetul UE; solicită Comisiei să 
asigure o consultare prealabilă a 
autorității bugetare și un flux continuu de 
informații cu privire la folosirea acestor 
instrumente în întreaga Uniune, ceea ce 
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poate permite Parlamentului să verifice 
respectarea priorităților sale politice;

Or. en

Amendamentul 242
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 22c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22c. solicită Comisiei să ia în considerare 
și să propună măsuri suplimentare de 
consolidare a folosirii fondurilor UE ca 
element catalizator pentru atragerea de 
fonduri suplimentare din partea BEI, 
BERD, a altor instituții financiare 
internaționale și a sectorului privat, 
pentru finanțarea politicilor UE; aceste 
instrumente pot include scheme de 
garantare, finanțare inițială, sprijin 
pentru cofinanțare la nivel național și 
local etc.; ar trebui consolidate 
vizibilitatea acestor instrumente , precum 
și controlul acestora de către Curtea de 
Conturi Europeană, ;

Or. en

Amendamentul 243
Barbara Matera

Propunere de rezoluție
Punctul 22d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22d. solicită BEI, cu privire la finanțarea 
acordată de aceasta, care include 
fondurile bugetare europene, să asigure 
raportarea deplină și transparentă față de 
Parlamentul European cu privire la 
gestionarea fondurilor, la comisioanele 
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aplicate și la rezultatele obținute; 
raportarea poate fi inclusă într-un proces 
mai structurat de cooperare și comunicare 
între BEI și Parlamentul European;

Or. en

Amendamentul 244
Barbara Matera

Propunere de rezoluție
Punctul 22e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22e. solicită ca, în cadrul executării
bugetului UE, în vederea finanțării 
adecvate pentru obiectivele Europa 2020 
prin intermediul BEI și al altor instituții 
financiare bilaterale și multilaterale să se 
aplice  aceleași norme și să se respecte 
aceleași politici și standarde ale UE;

Or. en

Amendamentul 245
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. consideră că îmbunătățirea execuției și 
a calității cheltuielilor ar trebui să 
constituie un principiu director pentru 
obținerea celor mai bune rezultate posibile 
în execuția bugetului UE, precum și pentru 
conceperea și gestionarea programelor și a 
activităților după 2013;

23. consideră că îmbunătățirea execuției și 
a calității cheltuielilor, precum și 
îmbunătățirea controalelor vizând 
asigurarea unei utilizări adecvate și 
eficiente a fondurilor UE ar trebui să 
constituie un principiu director pentru 
obținerea celor mai bune rezultate posibile 
în execuția bugetului UE, precum și pentru 
conceperea și gestionarea programelor și a 
activităților după 2013;
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Or. en

Amendamentul 246
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. consideră că îmbunătățirea execuției și 
a calității cheltuielilor ar trebui să 
constituie un principiu director pentru 
obținerea celor mai bune rezultate posibile 
în execuția bugetului UE, precum și pentru 
conceperea și gestionarea programelor și a 
activităților după 2013;

23. consideră că îmbunătățirea execuției și 
a calității cheltuielilor ar trebui să 
constituie un principiu director pentru 
obținerea celor mai bune rezultate posibile 
în execuția bugetului UE, precum și pentru 
conceperea și gestionarea programelor și a 
activităților după 2013; consideră că 
aceste principii orientative trebuie să se 
concentreze pe rezultate și să urmărească 
obținerea de efecte adecvate în practică;

Or. en

Amendamentul 247
James Elles

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. consideră că îmbunătățirea execuției și 
a calității cheltuielilor ar trebui să 
constituie un principiu director pentru 
obținerea celor mai bune rezultate posibile 
în execuția bugetului UE, precum și pentru 
conceperea și gestionarea programelor și a 
activităților după 2013;

23. consideră că îmbunătățirea execuției și 
a calității cheltuielilor ar trebui să 
constituie un principiu director pentru 
obținerea celor mai bune rezultate posibile 
în execuția bugetului UE, precum și pentru 
conceperea și gestionarea programelor și a 
activităților după 2013; solicită ca 
grupurile informale de monitorizare, 
înființate în prezent de Parlamentul 
European pentru a examina mai 
îndeaproape punerea în aplicare a 
anumitor programe, ar trebui 
permanentizate și eficientizate pentru a 
contribui la atingerea obiectivului privind 
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calitatea cheltuielilor;

Or. en

Amendamentul 248
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Propunere de rezoluție
Punctul 23a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23 a. subliniază faptul că bugetarea de 
gen va asigura o mai mare eficiență a 
cheltuielilor UE; invită Comisia 
Europeană să asigure că propunerea ca  
următorul CFM ia în considerare 
aspectele de gen atât din punctul de 
vedere al veniturilor, cât și al 
cheltuielilor; invită, de asemenea, 
Comisia  să propună o procedură de 
introducere a metodelor de „bugetare de 
gen”(gender budgeting) în procesul de 
concepere și gestionare a programelor și 
activităților de după 2013;

Or. en

Amendamentul 249
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază, de asemenea, faptul că, în 
cadrul conceperii programelor de 
cheltuieli, cea mai mare atenție ar trebui 
acordată clarității obiectivelor, coerenței și 
complementarității instrumentelor și 
acțiunilor, armonizării și simplificării 
normelor de eligibilitate și punere în 
aplicare, transparenței și responsabilității 

24. subliniază, de asemenea, faptul că, în 
cadrul conceperii programelor de 
cheltuieli, cea mai mare atenție ar trebui 
acordată clarității obiectivelor, respectării 
depline a acquis-ului comunitar și 
complementarității instrumentelor și 
acțiunilor, armonizării și simplificării 
normelor de eligibilitate și punere în 
aplicare, transparenței și responsabilității 
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depline și convenite; depline și convenite;

Or. en

Amendamentul 250
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Antonyia Parvanova, în numele Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază, de asemenea, faptul că, în 
cadrul conceperii programelor de 
cheltuieli, cea mai mare atenție ar trebui 
acordată clarității obiectivelor, coerenței și 
complementarității instrumentelor și 
acțiunilor, armonizării și simplificării 
normelor de eligibilitate și punere în 
aplicare, transparenței și responsabilității 
depline și convenite;

24. subliniază, de asemenea, faptul că, în 
cadrul conceperii programelor de 
cheltuieli, cea mai mare atenție ar trebui 
acordată clarității obiectivelor, coerenței și 
complementarității instrumentelor și 
acțiunilor, armonizării și simplificării 
normelor de eligibilitate și punere în 
aplicare, transparenței și responsabilității 
depline și convenite; subliniază 
importanța includerii aspectelor gen în 
procesul de elaborare a bugetului ca  
instrument de bună guvernanță, care 
contribuie la îmbunătățirea eficienței și a 
echității;

Or. en

Amendamentul 251
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază, în special, faptul că 
simplificarea normelor și a procedurilor ar 
trebui să fie o prioritate orizontală esențială 
și este convins că o revizuire a 
Regulamentului financiar ar trebui să joace 
un rol crucial în acest sens;

25. subliniază, în special, faptul că 
simplificarea normelor și a procedurilor ar 
trebui să fie o prioritate orizontală esențială 
și este convins că o revizuire a 
Regulamentului financiar ar trebui să joace 
un rol crucial în acest sens; remarcă faptul 
că revizuirile anterioare ale 
Regulamentului financiar, departe de a 
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simplifica controalele interne, le-au 
amplificat, în schimb, vulnerabilitatea;

Or. en

Amendamentul 252
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluție
Punctul 24a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. consideră că o pondere redusă a 
cheltuielilor administrative, a birocrației 
și a acțiunii externe este fundamentală, 
aceasta simplificând procedurile și 
reducând diferitele cheltuieli, crescând 
transparența în cadrul procesului de 
alocare a fondurilor și al utilizării 
acestora;

Or. pt

Amendamentul 253
Bastiaan Belder

Propunere de rezoluție
Punctul 25a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. solicită Comisiei ca, pentru fiecare 
propunere europeană, să efectueze câte o 
evaluare a impactului în care să se indice 
valoarea adăugată pe care propunerea o 
asigură situației existente (actuale) în 
comparație cu celelalte  instrumente;

Or. nl

Amendamentul 254
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas
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Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază că îmbunătățirea gestiunii 
financiare a Uniunii trebuie susținută prin 
monitorizarea strictă a progreselor în 
cadrul Comisiei și al statelor membre; 
insistă ca statele membre să își asume 
răspunderea în gestionarea fondurilor UE;

26. subliniază că îmbunătățirea gestiunii 
financiare a Uniunii trebuie susținută prin 
monitorizarea strictă a progreselor în 
materie de simplificare în cadrul Comisiei 
și al statelor membre; insistă ca statele 
membre să își asume mai multă 
răspundere în gestionarea partajată și că 
sarcina administrativă a acestora va fi 
redusă prin simplificarea substanțială a 
procedurilor de gestiune și de control;

Or. en

Amendamentul 255
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază că îmbunătățirea gestiunii 
financiare a Uniunii trebuie susținută prin 
monitorizarea strictă a progreselor în 
cadrul Comisiei și al statelor membre; 
insistă ca statele membre să își asume 
răspunderea în gestionarea fondurilor UE;

26. subliniază că îmbunătățirea gestiunii 
financiare a Uniunii trebuie susținută prin 
monitorizarea strictă a progreselor în 
cadrul Comisiei și al statelor membre; 
insistă ca statele membre să își asume 
răspunderea pentru gestionarea și folosirea 
corectă a fondurilor UE;

Or. en

Amendamentul 256
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază că îmbunătățirea gestiunii 26. subliniază că îmbunătățirea gestiunii 
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financiare a Uniunii trebuie susținută prin 
monitorizarea strictă a progreselor în 
cadrul Comisiei și al statelor membre; 
insistă ca statele membre să își asume 
răspunderea în gestionarea fondurilor UE;

financiare a Uniunii trebuie susținută prin 
monitorizarea strictă a progreselor în 
cadrul Comisiei și al statelor membre; 
insistă ca statele membre să își asume 
răspunderea în gestionarea fondurilor UE;
constată preocupările permanente ale 
Curții de Conturi a UE cu privire la 
transparența și răspunderea în ceea ce 
privește anumite cheltuieli ale UE;

Or. en

Amendamentul 257
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază că îmbunătățirea gestiunii 
financiare a Uniunii trebuie susținută prin 
monitorizarea strictă a progreselor în 
cadrul Comisiei și al statelor membre; 
insistă ca statele membre să își asume 
răspunderea în gestionarea fondurilor UE;

26. subliniază că îmbunătățirea gestiunii 
financiare a Uniunii trebuie susținută prin 
monitorizarea strictă a progreselor în 
cadrul Comisiei și al statelor membre; 
insistă ca statele membre să își asume 
răspunderea în gestionarea fondurilor UE; 
Curții de Conturi ar trebui să i se acorde 
competențe lărgite în derularea de
audituri ale eficienței, astfel încât să 
stabilească dacă  programele diverse de 
cheltuieli sunt concepute în mod adecvat 
pentru a își atinge obiectivele politice;

Or. en

Amendamentul 258
Bastiaan Belder

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază că îmbunătățirea gestiunii 
financiare a Uniunii trebuie susținută prin 

26. subliniază că îmbunătățirea gestiunii 
financiare a Uniunii trebuie susținută prin 
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monitorizarea strictă a progreselor în 
cadrul Comisiei și al statelor membre; 
insistă ca statele membre să își asume 
răspunderea în gestionarea fondurilor UE;

monitorizarea strictă a progreselor în 
cadrul Comisiei și al statelor membre; 
insistă ca statele membre să își asume 
răspunderea în gestionarea fondurilor UE, 
răspunzând în termen de cel târziu doi ani 
solicitării Parlamentului European 
privind depunerea de declarații anuale de 
gestiune de către toate statele membre;

Or. nl

Amendamentul 259
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder, în numele 
Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază că îmbunătățirea gestiunii 
financiare a Uniunii trebuie susținută prin 
monitorizarea strictă a progreselor în 
cadrul Comisiei și al statelor membre; 
insistă ca statele membre să își asume 
răspunderea în gestionarea fondurilor UE;

26. subliniază că îmbunătățirea gestiunii 
financiare a Uniunii trebuie susținută prin 
monitorizarea strictă a progreselor în 
cadrul Comisiei și al statelor membre; 
insistă ca statele membre să își asume 
răspunderea în gestionarea fondurilor UE și 
apreciază angajamentul acestora, asumat 
în cadrul AII anterioare, de a publica 
anual declarații naționale privind 
utilizarea fondurilor UE la nivelul politic 
adecvat;

Or. en

Amendamentul 260
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază că îmbunătățirea gestiunii 
financiare a Uniunii trebuie susținută prin 
monitorizarea strictă a progreselor în 

26. subliniază că îmbunătățirea gestiunii 
financiare a Uniunii trebuie susținută prin 
monitorizarea strictă a progreselor în 
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cadrul Comisiei și al statelor membre; 
insistă ca statele membre să își asume 
răspunderea în gestionarea fondurilor UE;

cadrul Comisiei și al statelor membre; 
consideră că statele membre ar trebui să 
își asume răspunderea în gestionarea 
fondurilor UE;

Or. en

Amendamentul 261
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, în numele 
Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 26a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. solicită Curții de Conturi să 
examineze nu numai regularitatea 
cheltuielilor UE, ci și eficiența acestora; 
în contextul necesității unei eficiențe mai 
mari , solicită Comisiei să stabilească un 
grup operativ larg pentru simplificarea 
normelor privind subvențiile UE;

Or. en

Amendamentul 262
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 26b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26b. subliniază necesitatea de a aborda 
tendința de creștere a angajamentelor 
restante (RAL); reamintește faptul că, 
potrivit Comisiei, nivelul de RAL va 
ajunge, până la sfârșitul anului 2013, la 
217 miliarde de euro; constată faptul că 
un anumit nivel de RAL este inevitabil în 
cadrul punerii în aplicare a programelor 
multianuale, dar subliniază, cu toate 
acestea, că existența angajamentelor 
restante implică, prin definiție, efectuarea 
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de plăți corespunzătoare; așadar, nu este 
de acord cu abordarea Consiliului de a 
decide în prealabil cu privire la nivelul de 
plăți , fără a lua în considerare o evaluare 
exactă a nevoilor efective; prin urmare, va 
depune toate eforturile, în cadrul 
procedurii privind bugetul anual din 
următorul CFM, pentru a reduce 
discrepanța dintre angajamente și 
creditele de plată, prin creșterea adecvată 
a nivelului de plăți;

Or. en

Amendamentul 263
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 26c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26c. consideră că niciuna dintre 
instituțiile UE nu acordă atenție 
suficientă obținerii unei declarații de 
asigurare fără rezerve din partea Curții de 
Conturi și îndeamnă ambele instituții să
depună eforturi pentru a asigura 
încrederea cetățenilor UE în cheltuielile 
efectuate;

Or. en

Amendamentul 264
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. este ferm convins că, pentru a 
îmbunătăți calitatea gestiunii și controlului 
fondurilor UE de către statele membre, este 
necesară o evaluare a punctelor forte și a 

27. este ferm convins că, pentru a 
îmbunătăți calitatea gestiunii și controlului 
fondurilor UE de către statele membre, atât 
în cadrul mecanismelor de stat cât și în 
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punctelor slabe ale sistemelor de gestiune 
și control ale statelor membre în fiecare 
domeniu de politică; consideră totodată că, 
pentru a crește eficiența și eficacitatea 
fondurilor UE, este necesară o mai bună 
gestionare și o eficientizare, nu înmulțire, a 
controalelor;

cadrul parlamentelor naționale, este 
necesară o evaluare a punctelor forte și a 
punctelor slabe ale sistemelor de gestiune 
și control ale statelor membre în fiecare 
domeniu de politică; consideră totodată că, 
pentru a crește eficiența și eficacitatea 
fondurilor UE, este necesară o mai bună 
gestionare și o eficientizare, nu înmulțire, a 
controalelor;

Or. el

Amendamentul 265
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu, László Surján în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. este ferm convins că, pentru a 
îmbunătăți calitatea gestiunii și controlului 
fondurilor UE de către statele membre, este 
necesară o evaluare a punctelor forte și a 
punctelor slabe ale sistemelor de gestiune 
și control ale statelor membre în fiecare 
domeniu de politică; consideră totodată că, 
pentru a crește eficiența și eficacitatea 
fondurilor UE, este necesară o mai bună 
gestionare și o eficientizare, nu înmulțire, a 
controalelor;

27. este ferm convins că, pentru a 
îmbunătăți calitatea gestiunii și controlului 
fondurilor UE de către statele membre, este 
necesară o evaluare a punctelor forte și a 
punctelor slabe ale sistemelor de gestiune 
și control ale statelor membre în fiecare 
domeniu de politică; consideră totodată că, 
pentru a crește eficiența și eficacitatea 
fondurilor UE, este necesară o mai bună 
gestionare, mai puțină birocrație și o 
eficientizare, nu înmulțire, a controalelor; 
subliniază faptul că riscul de eroare poate 
crește dacă normele care trebuie 
respectate sunt complexe și neclare, 
conducând, de asemenea, la un grad mai 
redus de transparență;

Or. en

Amendamentul 266
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 27
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. este ferm convins că, pentru a 
îmbunătăți calitatea gestiunii și controlului 
fondurilor UE de către statele membre, este 
necesară o evaluare a punctelor forte și a 
punctelor slabe ale sistemelor de gestiune 
și control ale statelor membre în fiecare 
domeniu de politică; consideră totodată că, 
pentru a crește eficiența și eficacitatea 
fondurilor UE, este necesară o mai bună 
gestionare și o eficientizare, nu înmulțire, a 
controalelor;

27. este ferm convins că, pentru a 
îmbunătăți calitatea gestiunii și controlului 
fondurilor UE de către statele membre, este 
necesară o evaluare a punctelor forte și a 
punctelor slabe ale sistemelor de gestiune 
și control ale statelor membre în fiecare 
domeniu de politică; consideră totodată că, 
pentru a crește eficiența și eficacitatea 
fondurilor UE, este necesară o mai bună 
gestionare, transparență și o eficientizare, 
nu înmulțire, a controalelor; în acest sens, 
trebuie găsit un echilibru între nivelul de 
control și costul implicat de acesta;

Or. en

Amendamentul 267
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Giommaria Uggias în numele 
Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. este ferm convins că, pentru a 
îmbunătăți calitatea gestiunii și controlului 
fondurilor UE de către statele membre, este 
necesară o evaluare a punctelor forte și a 
punctelor slabe ale sistemelor de gestiune 
și control ale statelor membre în fiecare 
domeniu de politică; consideră totodată că, 
pentru a crește eficiența și eficacitatea 
fondurilor UE, este necesară o mai bună 
gestionare și o eficientizare, nu înmulțire, a 
controalelor;

27. este ferm convins că, pentru a 
îmbunătăți calitatea gestiunii și controlului 
fondurilor UE de către statele membre, este 
necesară o evaluare a punctelor forte și a 
punctelor slabe ale sistemelor de gestiune 
și control ale statelor membre în fiecare 
domeniu de politică; consideră totodată că, 
pentru a crește eficiența și eficacitatea 
fondurilor UE, este necesară o mai bună 
gestionare și o eficientizare, nu înmulțire, a 
controalelor, inclusiv cu privire la rata de 
absorbție a acestora;

Or. en
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Amendamentul 268
Reimer Böge, László Surján în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 27a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. subliniază importanța certitudinii 
juridice și a continuității bugetare pentru 
punerea în aplicare cu succes a politicilor 
și programelor multianuale; prin urmare, 
consideră că normele nu ar trebui să se 
schimbe în perioadele de programare, 
fără o justificare corespunzătoare și o 
evaluare de impact adecvată, întrucât 
acest fapt poate determina costuri de 
tranziție mai mari, o punere în aplicare 
mai lentă și un indice de eroare în 
creștere;

Or. en

Amendamentul 269
Reimer Böge, László Surján în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 27b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27b. subliniază, în special, faptul că, în 
domeniul politicii de coeziune a UE, 
trebuie asigurată o anumită continuitate 
între perioadele de programare, în ceea ce 
privește gestiunea națională și autoritățile 
și sistemele de control, vizând evitarea 
întârzierilor inutile în cadrul procesului 
de punere în aplicare a programelor axate 
pe fonduri structurale;

Or. en

Amendamentul 270
Bas Eickhout
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Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază că unul dintre elementele-
cheie pentru succesul dezvoltării, 
implementării și monitorizării politicilor 
Uniunii îl reprezintă capacitatea 
instituțională; în consecință, consideră că 
întărirea capacității instituționale și 
administrative la nivel național, regional și 
local poate sta la baza ajustărilor 
structurale și poate contribui la o absorbție 
fără probleme și cu succes a resurselor UE;

28. subliniază că unul dintre elementele-
cheie pentru succesul dezvoltării, 
implementării și monitorizării politicilor 
Uniunii îl reprezintă capacitatea 
instituțională; în consecință, consideră că 
întărirea capacității instituționale și 
administrative la nivel național, regional și 
local și implicarea tuturor părților 
interesate pot sta la baza ajustărilor 
structurale și pot contribui la o absorbție 
fără probleme și cu succes a resurselor UE;

Or. en

Amendamentul 271
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază că unul dintre elementele-
cheie pentru succesul dezvoltării, 
implementării și monitorizării politicilor 
Uniunii îl reprezintă capacitatea 
instituțională; în consecință, consideră că 
întărirea capacității instituționale și 
administrative la nivel național, regional și 
local poate sta la baza ajustărilor 
structurale și poate contribui la o absorbție 
fără probleme și cu succes a resurselor UE;

28. subliniază că unul dintre elementele-
cheie pentru succesul dezvoltării, 
implementării și monitorizării politicilor 
Uniunii îl reprezintă capacitatea 
instituțională; în consecință, consideră că 
întărirea capacității instituționale, 
administrative și de verificare la nivel 
național, regional și local poate sta la baza 
ajustărilor structurale și poate contribui la o 
absorbție fără probleme și cu succes a 
resurselor UE;

Or. el

Amendamentul 272
Reimer Böge în numele Grupului PPE
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Propunere de rezoluție
Punctul 28a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. solicită eliminarea , în următorul 
CFM, a suprapunerilor administrative și 
a structurilor duble existente atât la 
nivelul UE, cât și la nivel național; 
solicită Comisiei, în acest context, să 
evalueze agențiile și structurile existente 
la nivel național și european, în vederea 
determinării acestor duplicări și să ia 
rezultatele în considerare în cadrul 
propunerilor corespunzătoare pentru 
următoarea perioadă;

Or. en

Amendamentul 273
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 28b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Partea a III-a Priorități politice
28b. consideră că CFM nu ar trebui 
văzut, în niciun caz, drept un simplu 
instrument care limitează evoluția 
cheltuielilor UE, o „fișă de cont” cu 
foarte puțină flexibilitate pentru a se 
adapta la circumstanțe economice și 
politice neprevăzute și în continuă 
schimbare, ci, mai degrabă, ca un 
instrument major care oferă vizibilitate 
acțiunii Uniunii Europene prin 
reflectarea ambițiilor sale politice; insistă 
asupra faptului că aceasta nu se poate 
realiza decât dacă CFM vizează efectiv 
prioritățile sale politice și asigură o 
finanțare adecvată; consideră că bugetul 
UE ar trebui să se concentreze asupra 
finanțării „bunurilor publice”, abordând 
provocările transfrontaliere din domenii 
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precum educația, cercetarea, inovarea, 
infrastructura și mediul; este convins că 
aceste investiții pot genera valoare 
adăugată în comparație cu intervențiile 
necoordonate din bugetul național și pot 
contribui la stabilizarea economiei UE și 
a creșterii sale sustenabile în timp;

Or. en

Amendamentul 274
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Subtitlu (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bugetul pentru noile competențe conferite 
prin Tratatul de la Lisabona

Or. en

Amendamentul 275
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. reamintește că intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona consolidează 
politicile Uniunii și conferă acesteia 
prerogative noi considerabile, îndeosebi în 
domenii precum acțiunea externă, 
sportul, spațiul, schimbările climatice, 
energia, turismul și protecția civilă; 
subliniază că acest lucru necesită resurse 
financiare suficiente;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 276
Richard Ashworth

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. reamintește că intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona consolidează 
politicile Uniunii și conferă acesteia 
prerogative noi considerabile, îndeosebi în 
domenii precum acțiunea externă, sportul, 
spațiul, schimbările climatice, energia, 
turismul și protecția civilă; subliniază că 
acest lucru necesită resurse financiare 
suficiente;

29. reamintește că intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona consolidează 
politicile Uniunii și conferă acesteia 
prerogative noi considerabile, îndeosebi în 
domenii precum acțiunea externă, sportul, 
spațiul, schimbările climatice, energia, 
turismul și protecția civilă;

Or. en

Amendamentul 277
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. reamintește că intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona consolidează 
politicile Uniunii și conferă acesteia 
prerogative noi considerabile, îndeosebi în 
domenii precum acțiunea externă, 
sportul, spațiul, schimbările climatice, 
energia, turismul și protecția civilă; 
subliniază că acest lucru necesită resurse
financiare suficiente;

29. este conștient de faptul că intrarea în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona 
consolidează politicile Uniunii și conferă 
acesteia prerogative noi considerabile; 
subliniază că acest lucru necesită 
creativitate în ceea ce privește resursele
financiare existente;

Or. en

Amendamentul 278
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 29
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. reamintește că intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona consolidează 
politicile Uniunii și conferă acesteia 
prerogative noi considerabile, îndeosebi în 
domenii precum acțiunea externă, sportul, 
spațiul, schimbările climatice, energia,
turismul și protecția civilă; subliniază că 
acest lucru necesită resurse financiare 
suficiente;

29. reamintește că intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona consolidează 
politicile Uniunii și conferă acesteia 
prerogative noi considerabile, îndeosebi în 
domenii precum schimbările climatice, 
energia, tineretul, acțiunea externă, justiția 
penală, protecția civilă, spațiul, turismul și 
sportul; subliniază că acest lucru necesită 
resurse financiare suficiente;

Or. en

Amendamentul 279
Thijs Berman

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. reamintește că intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona consolidează 
politicile Uniunii și conferă acesteia 
prerogative noi considerabile, îndeosebi în 
domenii precum acțiunea externă, sportul, 
spațiul, schimbările climatice, energia, 
turismul și protecția civilă; subliniază că 
acest lucru necesită resurse financiare 
suficiente;

29. reamintește că intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona consolidează 
politicile Uniunii și conferă acesteia 
prerogative noi considerabile, îndeosebi în 
domenii precum acțiunea externă, 
reducerea sărăciei, sportul, spațiul, 
schimbările climatice, energia, turismul și
protecția civilă; subliniază că acest lucru 
necesită resurse financiare suficiente;

Or. en

Amendamentul 280
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias în numele Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. reamintește că intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona consolidează 

29. reamintește că intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona consolidează 
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politicile Uniunii și conferă acesteia 
prerogative noi considerabile, îndeosebi în 
domenii precum acțiunea externă, sportul, 
spațiul, schimbările climatice, energia, 
turismul și protecția civilă; subliniază că 
acest lucru necesită resurse financiare 
suficiente;

politicile Uniunii și conferă acesteia 
prerogative noi considerabile, îndeosebi în 
domenii precum acțiunea externă, 
tineretul, sportul, spațiul, schimbările 
climatice, energia, protecția civilă și 
turismul; subliniază că acest lucru necesită 
resurse financiare suficiente și clar 
definite;

Or. en

Amendamentul 281
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. reamintește că intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona consolidează 
politicile Uniunii și conferă acesteia 
prerogative noi considerabile, îndeosebi în
domenii precum acțiunea externă, sportul, 
spațiul, schimbările climatice, energia, 
turismul și protecția civilă; subliniază că 
acest lucru necesită resurse financiare 
suficiente;

29. reamintește că intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona consolidează 
politicile Uniunii și conferă acesteia 
prerogative noi considerabile, îndeosebi în 
domenii precum acțiunea externă, 
cetățenia și drepturile omului, sportul, 
spațiul, schimbările climatice, energia, 
turismul și protecția civilă; pentru a putea 
pune în aplicare, în mod adecvat, aceste 
prerogative, trebuie puse la dispoziție 
resurse financiare suplimentare;

Or. en

Amendamentul 282
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. reamintește că intrarea în vigoare a
Tratatului de la Lisabona consolidează 
politicile Uniunii și conferă acesteia
prerogative noi considerabile, îndeosebi în 

29. menționează că Tratatul de la 
Lisabona conferă UE prerogative noi 
considerabile, îndeosebi în domenii precum 
acțiunea externă, sportul, spațiul, 
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domenii precum acțiunea externă, sportul, 
spațiul, schimbările climatice, energia, 
turismul și protecția civilă; subliniază că 
acest lucru necesită resurse financiare 
suficiente;

schimbările climatice, energia, turismul și 
protecția civilă; subliniază necesitatea 
luării în considerare a progresului și a 
coeziunii economice și sociale;

Or. pt

Amendamentul 283
Frank Engel, Othmar Karas

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. reamintește că intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona consolidează 
politicile Uniunii și conferă acesteia 
prerogative noi considerabile, îndeosebi în 
domenii precum acțiunea externă, sportul, 
spațiul, schimbările climatice, energia, 
turismul și protecția civilă; subliniază că 
acest lucru necesită resurse financiare 
suficiente;

29. reamintește că intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona consolidează 
politicile și instituțiile Uniunii și conferă 
acesteia prerogative noi considerabile, 
îndeosebi în domenii precum acțiunea 
externă, sportul, spațiul, schimbările 
climatice, energia, turismul și protecția 
civilă; subliniază că acest lucru necesită 
resurse financiare suficiente, generate din 
resurse reale, proprii, ale UE; prin 
coordonarea cheltuielilor naționale în 
aceste domenii la nivelul UE, bugetul UE 
ar avea dimensiunea crucială pentru a 
asigura un spațiu bugetar propriu 
monedei euro la nivelul organizațiilor 
politice în cadrul cărora este emisă și 
pentru a răspunde nevoilor imense de 
investiții ale UE, permițând statelor 
membre să își reducă cheltuielile în mod 
considerabil;

Or. en

Amendamentul 284
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 29
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. reamintește că intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona consolidează 
politicile Uniunii și conferă acesteia 
prerogative noi considerabile, îndeosebi în 
domenii precum acțiunea externă, sportul, 
spațiul, schimbările climatice, energia, 
turismul și protecția civilă; subliniază că 
acest lucru necesită resurse financiare 
suficiente;

29. reamintește că intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona consolidează 
politicile Uniunii și conferă acesteia 
prerogative noi considerabile, îndeosebi în 
domenii precum acțiunea externă, sportul, 
spațiul, schimbările climatice, energia, 
turismul și protecția civilă; subliniază că 
acest lucru necesită resurse financiare 
suficiente în ceea ce privește atât 
domeniile vechi, cât și cele noi;

Or. pl

Amendamentul 285
Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. reamintește că intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona consolidează 
politicile Uniunii și conferă acesteia 
prerogative noi considerabile, îndeosebi în 
domenii precum acțiunea externă, sportul, 
spațiul, schimbările climatice, energia, 
turismul și protecția civilă; subliniază că 
acest lucru necesită resurse financiare 
suficiente;

29. reamintește că intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona consolidează 
politicile Uniunii și conferă acesteia 
prerogative noi considerabile, îndeosebi în 
domenii precum acțiunea externă, sportul, 
spațiul, schimbările climatice, energia, 
turismul și protecția civilă; subliniază că 
acest lucru necesită resurse financiare 
suficiente; insistă asupra faptului că 
Comisia ar trebui să ia în considerare 
dimensiunea teritorială în cadrul tuturor 
politicilor UE;

Or. en

Amendamentul 286
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 29
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. reamintește că intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona consolidează 
politicile Uniunii și conferă acesteia 
prerogative noi considerabile, îndeosebi în 
domenii precum acțiunea externă, sportul, 
spațiul, schimbările climatice, energia, 
turismul și protecția civilă; subliniază că 
acest lucru necesită resurse financiare 
suficiente;

29. reamintește că intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona consolidează 
politicile Uniunii și conferă acesteia 
prerogative noi considerabile, îndeosebi în 
domenii precum acțiunea externă, sportul, 
spațiul, schimbările climatice, energia, 
turismul și protecția civilă; subliniază că 
acest lucru necesită resurse financiare 
suficiente; insistă asupra faptului că 
Comisia ar trebui să ia în considerare 
dimensiunea teritorială în cadrul tuturor 
politicilor UE;

Or. en

Amendamentul 287
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. reamintește că intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona consolidează 
politicile Uniunii și conferă acesteia 
prerogative noi considerabile, îndeosebi în 
domenii precum acțiunea externă, sportul, 
spațiul, schimbările climatice, energia, 
turismul și protecția civilă; subliniază că 
acest lucru necesită resurse financiare 
suficiente;

29. reamintește că intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona consolidează 
politicile Uniunii și conferă acesteia 
prerogative noi considerabile, îndeosebi în 
domenii precum acțiunea externă, sportul, 
spațiul, schimbările climatice, energia, 
turismul și protecția civilă; subliniază că 
acest lucru necesită resurse financiare 
suficiente; reamintește, în acest context, 
articolul 311 din TFUE în care se solicită 
Uniunii să își pună la dispoziție 
mijloacele necesare pentru a-și atinge 
obiectivele și a-și derula politicile;

Or. en

Amendamentul 288
Gunnar Hökmark
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Propunere de rezoluție
Punctul 29a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. subliniază  că trebuie să se acorde o 
mai mare prioritate unor domenii, cum ar 
fi inovarea, cercetarea și dezvoltarea, 
investițiile strategice în rețelele de 
infrastructură transeuropene și politica 
externă,  pentru a răspunde provocărilor 
economice și politice din prezent și din 
viitor;

Or. en

Amendamentul 289
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Propunere de rezoluție
Punctul 29b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29b. reamintește faptul că Tratatul de la 
Lisabona include noi clauze orizontale 
care se aplică tuturor politicilor UE și că 
CFM trebuie, prin urmare, să promoveze 
egalitatea între femei și bărbați, să 
garanteze protecție socială adecvată și să 
combată excluziunea socială și 
discriminarea; subliniază faptul că aceste 
obligații ar trebui să fie reflectate prin 
resurse financiare suficiente și că ar 
trebui luate în considerare în cadrul 
tuturor activităților și politicilor finanțate 
din bugetul UE;

Or. en

Amendamentul 290
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 30
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. consideră că Strategia Europa 2020 ar 
trebui să fie referința în materie de politici 
pentru următorul cadru financiar 
multianual; susține, în același timp, că 
Europa 2020 nu este o strategie 
exhaustivă care să acopere toate 
domeniile de politică ale Uniunii; 
subliniază că și alte politici întemeiate pe 
dispozițiile tratatelor și care urmăresc 
obiective diferite ar trebui să fie reflectate 
în mod corespunzător în următorul CFM;

eliminat

Or. en

Amendamentul 291
Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. consideră că Strategia Europa 2020 ar 
trebui să fie referința în materie de politici 
pentru următorul cadru financiar 
multianual; susține, în același timp, că 
Europa 2020 nu este o strategie 
exhaustivă care să acopere toate 
domeniile de politică ale Uniunii; 
subliniază că și alte politici întemeiate pe 
dispozițiile tratatelor și care urmăresc 
obiective diferite ar trebui să fie reflectate 
în mod corespunzător în următorul CFM;

30. consideră că Strategia Europa 2020 nu 
acoperă toate domeniile de politică ale 
Uniunii; subliniază că și alte politici 
întemeiate pe dispozițiile tratatelor și care 
urmăresc obiective diferite ar trebui să fie 
reflectate în mod corespunzător în 
următorul CFM;

Or. pt

Amendamentul 292
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 30
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. consideră că Strategia Europa 2020 ar 
trebui să fie referința în materie de politici 
pentru următorul cadru financiar 
multianual; susține, în același timp, că
Europa 2020 nu este o strategie exhaustivă 
care să acopere toate domeniile de politică 
ale Uniunii; subliniază că și alte politici 
întemeiate pe dispozițiile tratatelor și care 
urmăresc obiective diferite ar trebui să fie 
reflectate în mod corespunzător în 
următorul CFM;

30. consideră că Strategia Europa 2020 nu 
este o strategie exhaustivă care să acopere 
toate domeniile de politică ale Uniunii; 
subliniază că și alte politici întemeiate pe 
dispozițiile tratatelor și care urmăresc 
obiective diferite trebuie să fie reflectate în 
mod corespunzător în următorul CFM;

Or. pl

Amendamentul 293
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. consideră că Strategia Europa 2020 ar 
trebui să fie referința în materie de politici 
pentru următorul cadru financiar 
multianual; susține, în același timp, că 
Europa 2020 nu este o strategie exhaustivă 
care să acopere toate domeniile de politică 
ale Uniunii; subliniază că și alte politici
întemeiate pe dispozițiile tratatelor și care 
urmăresc obiective diferite ar trebui să fie 
reflectate în mod corespunzător în 
următorul CFM;

30. consideră că Strategia Europa 2020 ar 
trebui să fie o referință în materie de 
politici pentru următorul cadru financiar 
multianual; susține, în același timp, că 
Europa 2020 nu este o strategie exhaustivă 
care să acopere toate domeniile de politică 
ale Uniunii; subliniază că politicile
întemeiate pe dispozițiile tratatelor și care 
urmăresc obiective diferite sau urmează o 
logică diferită ar trebui să fie reflectate în 
mod corespunzător în următorul CFM;

Or. en

Amendamentul 294
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 30
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. consideră că Strategia Europa 2020 ar 
trebui să fie referința în materie de politici 
pentru următorul cadru financiar 
multianual; susține, în același timp, că 
Europa 2020 nu este o strategie exhaustivă 
care să acopere toate domeniile de politică 
ale Uniunii; subliniază că și alte politici 
întemeiate pe dispozițiile tratatelor și care 
urmăresc obiective diferite ar trebui să fie 
reflectate în mod corespunzător în 
următorul CFM;

30. consideră că Strategia Europa 2020 ar 
trebui să fie referința principală în materie 
de politici pentru următorul cadru financiar 
multianual; susține, în același timp, că 
Europa 2020 nu este o strategie exhaustivă 
care să acopere toate domeniile de politică 
ale Uniunii; subliniază că și alte politici 
întemeiate pe dispozițiile tratatelor și care 
urmăresc obiective diferite ar trebui să fie 
reflectate în mod corespunzător în 
următorul CFM;

Or. en

Amendamentul 295
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. consideră că Strategia Europa 2020 ar 
trebui să fie referința în materie de politici 
pentru următorul cadru financiar 
multianual; susține, în același timp, că 
Europa 2020 nu este o strategie exhaustivă 
care să acopere toate domeniile de politică 
ale Uniunii; subliniază că și alte politici 
întemeiate pe dispozițiile tratatelor și care 
urmăresc obiective diferite ar trebui să fie 
reflectate în mod corespunzător în 
următorul CFM;

30. consideră că Strategia Europa 2020 ar 
trebui să fie referința în materie de politici 
pentru următorul cadru financiar 
multianual; susține, în același timp, că 
Europa 2020 nu este o strategie exhaustivă 
care să acopere toate domeniile de politică 
ale Uniunii; subliniază că și alte politici 
întemeiate pe dispozițiile tratatelor și care 
urmăresc obiective diferite ar trebui să fie 
reflectate în mod corespunzător în 
următorul CFM, în special în domeniile 
social, agricol, piscicol, industrial, al 
cercetării și dezvoltării;

Or. pt

Amendamentul 296
Gerben-Jan Gerbrandy
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Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. subliniază, totuși, că actualul conținut 
al Strategiei Europa 2020, cum ar fi 
obiectivele principale, inițiativele 
emblematice, blocajele identificate și 
indicatorii, are un caracter foarte general; 
subliniază că aceste inițiative pot fi 
realizate numai prin intermediul unor 
angajamente concrete din partea statelor 
membre, incluse în programele lor 
naționale de reformă, precum și prin 
intermediul unor propuneri legislative 
concrete și coerente;

31. subliniază că Europa 2020 vizează 
abordarea nu numai a stabilității 
financiare și a creșterii economice pe 
termen scurt, ci și o transformare pe 
termen mai lung către o cale de creștere 
mai sustenabilă și cu emisii reduse de 
carbon, bazată pe o utilizare mai eficientă 
a resurselor; subliniază, totuși, că actualul 
conținut al Strategiei Europa 2020, cum ar 
fi obiectivele principale, inițiativele 
emblematice, blocajele identificate și 
indicatorii, are un caracter foarte general; 
subliniază că aceste inițiative pot fi 
realizate numai prin intermediul unor 
angajamente concrete din partea statelor 
membre, incluse în programele lor 
naționale de reformă, precum și prin 
intermediul unor propuneri legislative 
concrete și coerente;

Or. en

Amendamentul 297
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. subliniază, totuși, că actualul conținut 
al Strategiei Europa 2020, cum ar fi 
obiectivele principale, inițiativele 
emblematice, blocajele identificate și 
indicatorii, are un caracter foarte general; 
subliniază că aceste inițiative pot fi 
realizate numai prin intermediul unor 
angajamente concrete din partea statelor 
membre, incluse în programele lor 
naționale de reformă, precum și prin 
intermediul unor propuneri legislative 

31. subliniază că actualul conținut al 
Strategiei Europa 2020, cum ar fi 
obiectivele principale, inițiativele 
emblematice, blocajele identificate și 
indicatorii, are un caracter foarte general și 
solicită Comisiei să depună propuneri mai 
detaliate; subliniază că aceste inițiative pot 
fi realizate numai prin intermediul unor 
angajamente concrete din partea statelor 
membre, incluse în programele lor 
naționale de reformă, precum și prin 
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concrete și coerente; intermediul unor propuneri legislative 
concrete și coerente;

Or. en

Amendamentul 298
Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski, Danuta Maria 
Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. subliniază, totuși, că actualul conținut 
al Strategiei Europa 2020, cum ar fi 
obiectivele principale, inițiativele 
emblematice, blocajele identificate și 
indicatorii, are un caracter foarte general; 
subliniază că aceste inițiative pot fi 
realizate numai prin intermediul unor 
angajamente concrete din partea statelor 
membre, incluse în programele lor 
naționale de reformă, precum și prin 
intermediul unor propuneri legislative 
concrete și coerente;

31. subliniază, totuși, că actualul conținut 
al Strategiei Europa 2020, cum ar fi 
obiectivele principale, inițiativele 
emblematice, blocajele identificate și 
indicatorii, are un caracter foarte general; 
subliniază că aceste inițiative pot fi 
realizate numai prin intermediul unor 
angajamente concrete din partea statelor 
membre, incluse în programele lor 
naționale de reformă, precum și prin 
intermediul unor propuneri legislative 
concrete și coerente, dar și prin politici cu 
mecanisme verificate din punctul de 
vedere al rezultatelor oferite;

Or. en

Amendamentul 299
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. subliniază, totuși, că actualul conținut 
al Strategiei Europa 2020, cum ar fi 
obiectivele principale, inițiativele 
emblematice, blocajele identificate și 
indicatorii, are un caracter foarte general; 
subliniază că aceste inițiative pot fi 

31. subliniază, totuși, că actualul conținut 
al Strategiei Europa 2020, cum ar fi 
obiectivele principale, inițiativele 
emblematice, blocajele identificate și 
indicatorii, are un caracter foarte general; 
subliniază că aceste inițiative pot fi 
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realizate numai prin intermediul unor 
angajamente concrete din partea statelor 
membre, incluse în programele lor 
naționale de reformă, precum și prin 
intermediul unor propuneri legislative 
concrete și coerente;

realizate numai prin intermediul unor 
angajamente concrete din partea statelor 
membre, incluse în programele lor 
naționale de reformă, precum și prin 
intermediul unor propuneri legislative 
concrete și coerente; consideră că este 
numai o repetare a Strategiei de la 
Lisabona și, ca atare, este din nou menită 
eșecului;

Or. en

Amendamentul 300
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. subliniază, totuși, că actualul conținut 
al Strategiei Europa 2020, cum ar fi 
obiectivele principale, inițiativele 
emblematice, blocajele identificate și 
indicatorii, are un caracter foarte general; 
subliniază că aceste inițiative pot fi 
realizate numai prin intermediul unor 
angajamente concrete din partea statelor 
membre, incluse în programele lor 
naționale de reformă, precum și prin 
intermediul unor propuneri legislative 
concrete și coerente;

31. subliniază că actualul conținut al 
Strategiei Europa 2020, cum ar fi 
obiectivele principale, inițiativele 
emblematice, blocajele identificate și 
indicatorii, are un caracter foarte general; 
subliniază că aceste inițiative pot fi 
realizate numai prin intermediul unor 
angajamente concrete din partea statelor 
membre, incluse în programele lor 
naționale de reformă, precum și prin 
intermediul unor propuneri legislative 
concrete și coerente;

Or. pl

Amendamentul 301
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. subliniază, totuși, că actualul conținut 
al Strategiei Europa 2020, cum ar fi 

31. subliniază, totuși, că actualul conținut 
al Strategiei Europa 2020, cum ar fi 
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obiectivele principale, inițiativele 
emblematice, blocajele identificate și 
indicatorii, are un caracter foarte general; 
subliniază că aceste inițiative pot fi 
realizate numai prin intermediul unor 
angajamente concrete din partea statelor 
membre, incluse în programele lor 
naționale de reformă, precum și prin 
intermediul unor propuneri legislative 
concrete și coerente;

obiectivele principale, inițiativele 
emblematice, blocajele identificate și 
indicatorii, are un caracter foarte general; 
subliniază că aceste inițiative pot fi 
realizate numai prin intermediul unor 
angajamente concrete din partea statelor 
membre, incluse în programele lor 
naționale de reformă, precum și prin 
intermediul unor propuneri legislative 
concrete și coerente, dar și prin 
angajamentul regiunilor cu competențe 
legislative;

Or. en

Amendamentul 302
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 31a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. evidențiază semnificația diferitelor 
inițiative europene de realizare a unui 
obiectiv principal prioritar al Strategiei 
Europa 2020, și anume o rată de ocupare 
a forței de muncă de 75 %: educația și 
formarea profesională în cadrul unei 
strategii complexe de învățare de-a lungul 
vieții, măsuri de (re)integrare pe piața 
muncii, măsuri de reducere a segregării 
de gen și de menținere a capacității de 
câștig, și atrage atenția asupra faptului că 
sunt necesare resurse bugetare 
suplimentare pentru finanțarea acestor 
măsuri;

Or. de

Amendamentul 303
Jürgen Creutzmann
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Propunere de rezoluție
Punctul 31b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31b. consideră că relansarea pieței unice 
este un element esențial al strategiei 
UE 2020, care amplifică sinergiile dintre 
diversele sale inițiative emblematice;

Or. en

Amendamentul 304
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. subliniază, în plus, că Strategia 
Europa 2020 nu poate fi credibilă decât 
dacă este finanțată în mod adecvat; 
solicită ca următorul CFM să reflecte 
aspirațiile Strategiei Europa 2020 și cere 
Comisiei și statelor membre să creeze un 
cadru de finanțare credibil care să 
asigure, în special, o finanțare adecvată a 
inițiativelor emblematice; susține, în acest 
sens, că sarcinile, resursele și 
responsabilitățile trebuie clar definite și 
bine orchestrate între Uniune și statele 
membre; invită Comisia să stabilească în 
mod clar dimensiunea bugetară a 
inițiativelor emblematice, deoarece aceste 
planuri de acțiune prioritară vizează toate 
politicile finanțate din bugetul UE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 305
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 32
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. subliniază, în plus, că Strategia Europa 
2020 nu poate fi credibilă decât dacă este 
finanțată în mod adecvat; solicită ca
următorul CFM să reflecte aspirațiile 
Strategiei Europa 2020 și cere Comisiei și 
statelor membre să creeze un cadru de 
finanțare credibil care să asigure, în 
special, o finanțare adecvată a 
inițiativelor emblematice; susține, în acest 
sens, că sarcinile, resursele și 
responsabilitățile trebuie clar definite și 
bine orchestrate între Uniune și statele 
membre; invită Comisia să stabilească în 
mod clar dimensiunea bugetară a 
inițiativelor emblematice, deoarece aceste 
planuri de acțiune prioritară vizează toate 
politicile finanțate din bugetul UE;

32. subliniază, în plus, că Strategia Europa 
2020 nu poate fi credibilă decât dacă este 
finanțată în mod adecvat; este de părere că
următorul CFM ar trebui să reflecte 
aspirațiile Strategiei Europa 2020 și cere 
Comisiei și statelor membre să creeze un 
cadru de finanțare credibil; susține, în acest 
sens, că sarcinile, resursele și 
responsabilitățile trebuie clar definite și 
bine orchestrate între Uniune și statele 
membre; invită Comisia să stabilească în 
mod clar dimensiunea bugetară a 
inițiativelor emblematice, deoarece aceste 
planuri de acțiune prioritară vizează toate 
politicile finanțate din bugetul UE;

Or. pl

Amendamentul 306
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. subliniază, în plus, că Strategia Europa 
2020 nu poate fi credibilă decât dacă este 
finanțată în mod adecvat; solicită ca 
următorul CFM să reflecte aspirațiile 
Strategiei Europa 2020 și cere Comisiei și 
statelor membre să creeze un cadru de 
finanțare credibil care să asigure, în 
special, o finanțare adecvată a inițiativelor 
emblematice; susține, în acest sens, că 
sarcinile, resursele și responsabilitățile 
trebuie clar definite și bine orchestrate între 
Uniune și statele membre; invită Comisia 
să stabilească în mod clar dimensiunea 
bugetară a inițiativelor emblematice, 
deoarece aceste planuri de acțiune 

32. subliniază, în plus, că Strategia Europa 
2020 nu poate fi credibilă decât dacă este 
finanțată în mod adecvat; solicită ca 
următorul CFM să reflecte aspirațiile 
Strategiei Europa 2020, fiind, totodată, 
necesară reflectarea dimensiunii sociale 
în toate fondurile UE și capitolele 
bugetare, și cere Comisiei și statelor 
membre să creeze un cadru de finanțare 
credibil care să asigure, în special, o 
finanțare adecvată a inițiativelor 
emblematice; susține, în acest sens, că 
sarcinile, resursele și responsabilitățile 
trebuie clar definite și bine orchestrate între 
Uniune și statele membre; invită Comisia 
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prioritară vizează toate politicile finanțate 
din bugetul UE;

să stabilească în mod clar dimensiunea 
bugetară a inițiativelor emblematice, 
deoarece aceste planuri de acțiune 
prioritară vizează toate politicile finanțate 
din bugetul UE;

Or. de

Amendamentul 307
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. subliniază, în plus, că Strategia Europa 
2020 nu poate fi credibilă decât dacă este 
finanțată în mod adecvat; solicită ca 
următorul CFM să reflecte aspirațiile 
Strategiei Europa 2020 și cere Comisiei și 
statelor membre să creeze un cadru de 
finanțare credibil care să asigure, în 
special, o finanțare adecvată a inițiativelor 
emblematice; susține, în acest sens, că 
sarcinile, resursele și responsabilitățile 
trebuie clar definite și bine orchestrate între 
Uniune și statele membre; invită Comisia 
să stabilească în mod clar dimensiunea 
bugetară a inițiativelor emblematice, 
deoarece aceste planuri de acțiune 
prioritară vizează toate politicile finanțate 
din bugetul UE;

32. subliniază, în plus, că Strategia Europa 
2020 nu poate fi credibilă decât dacă este 
finanțată în mod adecvat; solicită ca 
următorul CFM să reflecte aspirațiile 
Strategiei Europa 2020 și cere Comisiei și 
statelor membre să creeze un cadru de 
finanțare credibil care să asigure, în 
special, o reierarhizare fundamentală a 
priorităților CFM pentru a garanta o 
finanțare adecvată a inițiativelor 
emblematice; susține, în acest sens, că 
sarcinile, resursele și responsabilitățile 
trebuie clar definite și bine orchestrate între 
Uniune și statele membre, inclusiv 
autoritățile locale și regionale; invită 
Comisia să stabilească în mod clar 
dimensiunea bugetară a inițiativelor 
emblematice, deoarece aceste planuri de 
acțiune prioritară vizează toate politicile 
finanțate din bugetul UE;

Or. en

Amendamentul 308
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 32
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. subliniază, în plus, că Strategia Europa 
2020 nu poate fi credibilă decât dacă este 
finanțată în mod adecvat; solicită ca 
următorul CFM să reflecte aspirațiile 
Strategiei Europa 2020 și cere Comisiei și 
statelor membre să creeze un cadru de 
finanțare credibil care să asigure, în 
special, o finanțare adecvată a inițiativelor 
emblematice; susține, în acest sens, că 
sarcinile, resursele și responsabilitățile 
trebuie clar definite și bine orchestrate între 
Uniune și statele membre; invită Comisia 
să stabilească în mod clar dimensiunea 
bugetară a inițiativelor emblematice, 
deoarece aceste planuri de acțiune 
prioritară vizează toate politicile finanțate 
din bugetul UE;

32. subliniază, în plus, că Strategia Europa 
2020 nu poate fi credibilă decât dacă este 
finanțată în mod adecvat; solicită ca 
următorul CFM să reflecte aspirațiile 
Strategiei Europa 2020 și cere Comisiei și 
statelor membre să creeze un cadru de 
finanțare credibil care să asigure, în 
special, o finanțare adecvată a inițiativelor 
emblematice; susține, în acest sens, că 
sarcinile, resursele și responsabilitățile 
trebuie clar definite și bine orchestrate între 
Uniune și statele membre, inclusiv 
autoritățile locale și regionale; invită 
Comisia să stabilească în mod clar 
dimensiunea bugetară a inițiativelor 
emblematice, deoarece aceste planuri de 
acțiune prioritară vizează toate politicile 
finanțate din bugetul UE;

Or. en

Amendamentul 309
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. subliniază, în plus, că Strategia Europa 
2020 nu poate fi credibilă decât dacă este 
finanțată în mod adecvat; solicită ca 
următorul CFM să reflecte aspirațiile 
Strategiei Europa 2020 și cere Comisiei și 
statelor membre să creeze un cadru de 
finanțare credibil care să asigure, în 
special, o finanțare adecvată a inițiativelor 
emblematice; susține, în acest sens, că 
sarcinile, resursele și responsabilitățile 
trebuie clar definite și bine orchestrate 
între Uniune și statele membre; invită 
Comisia să stabilească în mod clar 
dimensiunea bugetară a inițiativelor 

32. subliniază, în plus, că Strategia Europa 
2020 nu poate fi credibilă decât dacă este 
finanțată în mod adecvat; solicită ca 
următorul CFM să reflecte aspirațiile 
Strategiei Europa 2020 și cere Comisiei și 
statelor membre să creeze un cadru de 
finanțare credibil care să asigure, în 
special, o finanțare adecvată a inițiativelor 
emblematice, acordând o atenție deosebită 
necesităților de dezvoltare ale 
întreprinderilor mici și mijlocii; susține, în 
acest sens, că sarcinile, resursele și 
responsabilitățile trebuie clar definite și 
bine orchestrate între Uniune și statele 
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emblematice, deoarece aceste planuri de 
acțiune prioritară vizează toate politicile 
finanțate din bugetul UE;

membre; invită Comisia să stabilească în 
mod clar dimensiunea bugetară a 
inițiativelor emblematice, deoarece aceste 
planuri de acțiune prioritară vizează toate 
politicile finanțate din bugetul UE;

Or. fi

Amendamentul 310
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. subliniază, în plus, că Strategia Europa 
2020 nu poate fi credibilă decât dacă este 
finanțată în mod adecvat; solicită ca 
următorul CFM să reflecte aspirațiile 
Strategiei Europa 2020 și cere Comisiei și 
statelor membre să creeze un cadru de 
finanțare credibil care să asigure, în 
special, o finanțare adecvată a inițiativelor 
emblematice; susține, în acest sens, că 
sarcinile, resursele și responsabilitățile 
trebuie clar definite și bine orchestrate între 
Uniune și statele membre; invită Comisia 
să stabilească în mod clar dimensiunea 
bugetară a inițiativelor emblematice, 
deoarece aceste planuri de acțiune 
prioritară vizează toate politicile finanțate 
din bugetul UE;

32. subliniază, în plus, că Strategia Europa 
2020 nu poate fi credibilă decât dacă este 
finanțată în mod adecvat; solicită ca 
următorul CFM să reflecte aspirațiile 
Strategiei Europa 2020 și este hotărât să 
colaboreze cu Comisia și statele membre 
pentru a crea un cadru de finanțare 
credibil care să asigure, în special, o 
finanțare adecvată a inițiativelor 
emblematice; susține, în acest sens, că 
sarcinile, resursele și responsabilitățile 
trebuie clar definite și bine orchestrate între 
Uniune și statele membre; invită Comisia 
să stabilească în mod clar dimensiunea 
bugetară a inițiativelor emblematice, 
deoarece aceste planuri de acțiune 
prioritară vizează toate politicile finanțate 
din bugetul UE;

Or. en

Amendamentul 311
Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Punctul 32
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. subliniază, în plus, că Strategia Europa 
2020 nu poate fi credibilă decât dacă este 
finanțată în mod adecvat; solicită ca 
următorul CFM să reflecte aspirațiile 
Strategiei Europa 2020 și cere Comisiei și 
statelor membre să creeze un cadru de 
finanțare credibil care să asigure, în 
special, o finanțare adecvată a inițiativelor 
emblematice; susține, în acest sens, că 
sarcinile, resursele și responsabilitățile 
trebuie clar definite și bine orchestrate între 
Uniune și statele membre; invită Comisia 
să stabilească în mod clar dimensiunea 
bugetară a inițiativelor emblematice, 
deoarece aceste planuri de acțiune 
prioritară vizează toate politicile finanțate 
din bugetul UE;

32. subliniază, în plus, că Strategia Europa 
2020 nu poate fi credibilă decât dacă este 
finanțată în mod adecvat; solicită ca 
următorul CFM să reflecte aspirațiile 
Strategiei Europa 2020 și cere Comisiei și 
statelor membre să creeze un cadru de 
finanțare credibil care să asigure, în 
special, o finanțare adecvată a obiectivelor 
specifice principale; susține, în acest sens, 
că sarcinile, resursele și responsabilitățile 
trebuie clar definite și bine orchestrate între 
Uniune și statele membre; invită Comisia 
să stabilească în mod clar dimensiunea 
bugetară a inițiativelor emblematice, 
deoarece aceste planuri de acțiune 
prioritară vizează toate politicile finanțate 
din bugetul UE;

Or. en

Amendamentul 312
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. subliniază, în plus, că Strategia Europa 
2020 nu poate fi credibilă decât dacă este 
finanțată în mod adecvat; solicită ca 
următorul CFM să reflecte aspirațiile 
Strategiei Europa 2020 și cere Comisiei și 
statelor membre să creeze un cadru de 
finanțare credibil care să asigure, în 
special, o finanțare adecvată a inițiativelor 
emblematice; susține, în acest sens, că 
sarcinile, resursele și responsabilitățile 
trebuie clar definite și bine orchestrate între 
Uniune și statele membre; invită Comisia 
să stabilească în mod clar dimensiunea 
bugetară a inițiativelor emblematice, 
deoarece aceste planuri de acțiune 

32. subliniază, în plus, că Strategia Europa 
2020 nu poate fi credibilă decât dacă este 
finanțată în mod adecvat; solicită ca 
următorul CFM să reflecte aspirațiile 
Strategiei Europa 2020 și cere Comisiei și 
statelor membre să creeze un cadru de 
finanțare credibil care să asigure, în 
special, o finanțare adecvată a inițiativelor 
emblematice; susține, în acest sens, că 
sarcinile, resursele și responsabilitățile 
trebuie clar definite și bine orchestrate între 
Uniune și statele membre; reamintește 
faptul că statele membre și-au stabilit deja 
obiectivele naționale specifice și, implicit, 
nevoile bugetare aferente; invită Comisia 
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prioritară vizează toate politicile finanțate 
din bugetul UE;

să stabilească în mod clar dimensiunea 
bugetară a inițiativelor emblematice, 
deoarece aceste planuri de acțiune 
prioritară vizează toate politicile finanțate 
din bugetul UE;

Or. en

Amendamentul 313
Giovanni La Via, Mario Mauro, Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. subliniază, în plus, că Strategia Europa 
2020 nu poate fi credibilă decât dacă este 
finanțată în mod adecvat; solicită ca 
următorul CFM să reflecte aspirațiile 
Strategiei Europa 2020 și cere Comisiei și 
statelor membre să creeze un cadru de 
finanțare credibil care să asigure, în 
special, o finanțare adecvată a inițiativelor 
emblematice; susține, în acest sens, că 
sarcinile, resursele și responsabilitățile 
trebuie clar definite și bine orchestrate între 
Uniune și statele membre; invită Comisia 
să stabilească în mod clar dimensiunea 
bugetară a inițiativelor emblematice, 
deoarece aceste planuri de acțiune 
prioritară vizează toate politicile finanțate 
din bugetul UE;

32. subliniază, în plus, că Strategia Europa 
2020 nu poate fi credibilă decât dacă este 
finanțată în mod adecvat; solicită ca 
următorul CFM să reflecte aspirațiile 
Strategiei Europa 2020 și cere Comisiei și 
statelor membre să creeze un cadru de 
finanțare credibil care să asigure, în 
special, o finanțare adecvată a inițiativelor 
emblematice; susține, în acest sens, că 
sarcinile, resursele și responsabilitățile 
trebuie clar definite și bine orchestrate între 
Uniune și statele membre; invită Comisia 
să stabilească în mod clar dimensiunea 
bugetară a inițiativelor emblematice, 
deoarece aceste planuri de acțiune 
prioritară vizează toate politicile finanțate 
din bugetul UE; de asemenea, solicită 
Comisiei să clarifice tipul de alocare 
financiară prevăzut de aceasta cu privire 
la parteneriatele europene pentru inovare, 
pentru a asigura eficiența acestora;

Or. it

Amendamentul 314
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D
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Propunere de rezoluție
Punctul 32a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. este convins că strategia 
Europa 2020 are nevoie de elemente 
suplimentare care s-au dovedit reușite în 
trecut, punând în relație directă UE cu 
cetățenii UE, elemente care sunt vizibile și 
au un impact pozitiv imediat asupra 
acestora; asigurând valoare adăugată 
imediată în întreaga Uniune și datorită 
naturii lor unice, este esențială 
perpetuarea programelor unice în 
beneficiul societății civile, beneficiarii 
cooperând la nivel regional și local, în 
domenii vizând tineretul, consumatorii și 
rețelele de protecție a sănătății și a 
mediului;

Or. en

Amendamentul 315
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. avertizează asupra faptului că o 
Strategie Europa 2020 pe zece ani necesită 
o flexibilitate bugetară considerabilă pentru 
a se garanta că mijloacele bugetare pot fi 
aliniate în mod corespunzător la 
circumstanțele și prioritățile în schimbare;

33. avertizează asupra faptului că o 
Strategie Europa 2020 pe zece ani necesită 
o flexibilitate bugetară considerabilă pentru 
a se garanta că mijloacele bugetare pot fi 
aliniate în mod corespunzător la 
circumstanțele și prioritățile în schimbare;
subliniază că Strategia Europa 2020 nu 
poate fi tratată ca singurul punct de 
referință în materie de politici pentru 
următorul CFM;

Or. pl
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Amendamentul 316
Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 33a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bugetul pentru susținerea guvernanței 
economice

33a. atrage atenția asupra dezechilibrului 
structural mare,  reliefat de criză, care 
afectează zona euro, în urma căruia, 
unele state membre acumulează 
excedente comerciale, în timp ce altele 
acumulează deficite; acestei situații de 
dezechilibru de competitivitate i se adaugă 
efectul regresiv al unei politici monetare 
axate exclusiv pe inflație, cât și natura 
pro-ciclică a Pactului de stabilitate și 
creștere; prin urmare, este convins de 
faptul că criza datoriei publice din 
interiorul zonei euro poate fi rezolvată 
definitiv prin intermediul unei guvernanțe 
economice care să se ocupe de cauzele 
structurale și instituționale care stau la 
baza acesteia;

Or. pt

Amendamentul 317
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 33b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33b. subliniază că trebuie adoptate măsuri 
de prevenire a locurilor de muncă precare 
și de consolidare a reintegrării pe piața 
muncii; în plus, pentru a face față 
provocărilor demografice, sunt necesare 
inițiative privind o mai bună integrare a 
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tinerilor în viața profesională, precum și 
de sprijinire a lucrătorilor vârstnici prin 
măsuri vizând sănătatea și dobândirea de 
calificări noi;

Or. de

Amendamentul 318
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 33c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33c. susține obiectivul de reducere
continuă a numărului de cetățeni 
europeni afectați sau amenințați de 
sărăcie și solicită  finanțarea adecvată a 
măsurilor pentru a putea garanta 
realizarea efectivă a obiectivului Europa 
2020;

Or. de

Amendamentul 319
Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 33d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33d. constată că bugetul european și, în 
special, politicile sale de coeziune și 
fondurile structurale s-au dovedit 
insuficiente, în contextul crizei 
economice,  pentru evitarea agravării 
divergențelor dintre țări și a disparităților 
sociale din spațiul european; invită 
Comisia să prezinte un comunicat privind 
complementaritatea dimensiunii europene 
în politicile sociale, cu propuneri care să 
garanteze, pe termen mediu și lung, un 
orizont de convergență socială între 
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cetățenii rezidenți în UE;

Or. pt

Amendamentul 320
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluție
Punctul 33e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33e. consideră că este necesară o 
schimbare profundă în cadrul PAC și a 
PCP, păstrând însă valorile universale ale 
acestora, în vederea susținerii producției, 
investițiilor, creării de locuri de muncă, 
sustenabilității economice, sociale și de 
mediu, IMM-urilor, cooperativelor și a 
altor organizații sociale, ținând seama de 
particularitățile fiecărui stat membru, 
protejând siguranța alimentară și 
stopând subvențiile la export;

Or. pt

Amendamentul 321
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluție
Punctul 33f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33f. consideră că este esențială majorarea 
finanțării Fondului de coeziune și a 
fondurilor structurale, mai ales, a FSE și 
a programelor cum ar fi Programul 
Progress, acordându-se o atenție 
deosebită drepturilor din domeniul
ocupării forței de muncă, egalității de 
drepturi și șanse și, luptei pentru 
eradicarea sărăciei;
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Or. pt

Amendamentul 322
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluție
Punctul 33g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33g. consideră că este esențială 
asigurarea integrării dimensiunii de gen, 
la nivelul tuturor liniilor bugetare, 
punând accent pe sprijin și pe investiții în 
acest domeniu;

Or. pt

Amendamentul 323
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluție
Punctul 33h (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33h. consideră că este esențială 
majorarea investițiilor în infrastructură, 
facilități publice, cercetare, inovare și 
dezvoltare;

Or. pt

Amendamentul 324
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluție
Punctul 33i (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33i. consideră că este esențială reducerea 
cheltuielilor militare și a celor pentru  
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reprezentarea externă, inclusiv în ceea ce 
privește Frontex;

Or. pt

Amendamentul 325
Frank Engel, Othmar Karas

Propunere de rezoluție
Punctul 33j (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33j. reamintește că moneda europeană a 
fost creată fără să fi existat o convergență 
economică reală între statele care au dorit 
să o introducă și în absența unui buget al 
Uniunii, suficient de mare pentru a 
susține o monedă proprie; consideră că 
un astfel de buget ar necesita înlocuirea 
unor părți semnificative din cheltuielile 
actuale ale statelor membre cu cheltuieli 
ale Uniunii din propriile resurse fiscale; 
consideră că acest fapt ar necesita în 
continuare aranjamente corespunzătoare 
din perspectiva uniunii politice, în 
vederea stabilirii unei coerențe și 
convergențe între politicile Uniunii și cele 
ale statelor membre respective;

Or. en

Amendamentul 326
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. subliniază faptul că, în cadrul 
actualului mecanism european de 
stabilizare financiară, aproape 60 de 
miliarde de euro reprezentând garanții 
pentru împrumuturi trebuie acoperite de 

34. subliniază faptul că, în cadrul 
actualului mecanism european de 
stabilizare financiară, care va înceta să 
existe după 2013, aproape 60 de miliarde 
de euro reprezentând garanții pentru 
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marja dintre plafonul resurselor proprii și 
cheltuielile anuale înscrise în buget; 
semnalează obligațiile adiționale convenite 
în contextul asistenței financiare pe termen 
mediu acordate statelor membre din afara 
zonei euro, care trebuie acoperite de 
aceeași marjă;

împrumuturi trebuie acoperite de marja 
dintre plafonul resurselor proprii și
plafonul general al CFM; semnalează 
obligațiile adiționale convenite în contextul 
asistenței financiare pe termen mediu 
acordate statelor membre din afara zonei 
euro, care trebuie acoperite de aceeași 
marjă;

Or. en

Amendamentul 327
Frank Engel, Othmar Karas

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. subliniază faptul că, în cadrul 
actualului mecanism european de 
stabilizare financiară, aproape 60 de 
miliarde de euro reprezentând garanții 
pentru împrumuturi trebuie acoperite de 
marja dintre plafonul resurselor proprii și 
cheltuielile anuale înscrise în buget; 
semnalează obligațiile adiționale convenite 
în contextul asistenței financiare pe termen 
mediu acordate statelor membre din afara 
zonei euro, care trebuie acoperite de 
aceeași marjă;

34. subliniază faptul că, în cadrul 
actualului mecanism european de 
stabilizare financiară, aproape 60 de 
miliarde de euro reprezentând garanții 
pentru împrumuturi trebuie acoperite de 
marja dintre plafonul resurselor proprii și 
cheltuielile anuale înscrise în buget; 
semnalează obligațiile adiționale convenite 
în contextul asistenței financiare pe termen 
mediu acordate statelor membre din afara 
zonei euro, care trebuie acoperite de 
aceeași marjă; concluzionează că, în 
practică, acest fapt ar fi, cel mai probabil, 
imposibil de realizat în caz de necesitate și 
că, prin urmare, va trebui elaborat un 
mecanism fezabil de intervenție a 
bugetului UE în sistemul de garantare;

Or. en

Amendamentul 328
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 35
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. afirmă necesitatea ca semestrul 
european să asigure o mai bună coordonare 
bugetară și sinergii mai eficace între 
Uniune și statele membre, sporind astfel 
valoarea adăugată europeană; de 
asemenea, solicită ca semestrul european 
să intensifice coordonarea economică 
între statele membre și să asigure o mai 
bună guvernanță economică pentru zona 
euro, reducând astfel necesitatea de a se 
recurge la mecanismul de stabilizare 
financiară;

35. afirmă necesitatea ca semestrul 
european să asigure o mai bună coordonare 
bugetară și sinergii mai eficace între 
Uniune și statele membre;

Or. en

Amendamentul 329
Reimer Böge, Frank Engel, Othmar Karas în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. afirmă necesitatea ca semestrul 
european să asigure o mai bună coordonare 
bugetară și sinergii mai eficace între 
Uniune și statele membre, sporind astfel 
valoarea adăugată europeană; de asemenea, 
solicită ca semestrul european să 
intensifice coordonarea economică între 
statele membre și să asigure o mai bună 
guvernanță economică pentru zona euro, 
reducând astfel necesitatea de a se recurge 
la mecanismul de stabilizare financiară;

35. afirmă necesitatea ca semestrul 
european să asigure o mai bună coordonare 
bugetară și sinergii mai eficace între 
Uniune și statele membre, sporind astfel 
valoarea adăugată europeană; de asemenea, 
solicită ca semestrul european să 
intensifice coordonarea economică între 
statele membre, în conformitate cu 
principiul metodei comunitare și să 
asigure o mai bună guvernanță economică 
pentru zona euro, reducând astfel 
necesitatea de a se recurge la mecanismul 
de stabilizare financiară; consideră că 
trimestrului european ar trebui să se 
axeze pe îmbunătățirea sinergiilor dintre 
investițiile publice europene și cele 
naționale;

Or. en
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Amendamentul 330
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. afirmă necesitatea ca semestrul 
european să asigure o mai bună coordonare 
bugetară și sinergii mai eficace între 
Uniune și statele membre, sporind astfel 
valoarea adăugată europeană; de asemenea, 
solicită ca semestrul european să 
intensifice coordonarea economică între 
statele membre și să asigure o mai bună 
guvernanță economică pentru zona euro, 
reducând astfel necesitatea de a se recurge 
la mecanismul de stabilizare financiară;

35. afirmă necesitatea ca semestrul 
european să asigure o mai bună coordonare 
bugetară și sinergii mai eficace între 
Uniune și statele membre, sporind astfel 
valoarea adăugată europeană; de asemenea, 
solicită ca semestrul european să 
intensifice coordonarea economică între 
statele membre, reducând astfel necesitatea 
de a se recurge la mecanismul de 
stabilizare financiară;

Or. pl

Amendamentul 331
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. afirmă necesitatea ca semestrul 
european să asigure o mai bună coordonare 
bugetară și sinergii mai eficace între 
Uniune și statele membre, sporind astfel 
valoarea adăugată europeană; de asemenea, 
solicită ca semestrul european să 
intensifice coordonarea economică între 
statele membre și să asigure o mai bună 
guvernanță economică pentru zona euro, 
reducând astfel necesitatea de a se recurge 
la mecanismul de stabilizare financiară;

35. afirmă necesitatea ca semestrul 
european să asigure o mai bună coordonare 
bugetară și sinergii mai eficace între 
Uniune și statele membre, sporind astfel 
valoarea adăugată europeană; de asemenea, 
solicită ca semestrul european să 
intensifice coordonarea economică între 
statele membre pentru a asigura o mai 
bună guvernanță economică pentru zona 
euro, reducând astfel necesitatea de a se 
recurge la mecanismul de stabilizare 
financiară;

Or. en
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Amendamentul 332
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. afirmă necesitatea ca semestrul 
european să asigure o mai bună coordonare 
bugetară și sinergii mai eficace între 
Uniune și statele membre, sporind astfel 
valoarea adăugată europeană; de asemenea, 
solicită ca semestrul european să 
intensifice coordonarea economică între 
statele membre și să asigure o mai bună 
guvernanță economică pentru zona euro, 
reducând astfel necesitatea de a se recurge 
la mecanismul de stabilizare financiară;

35. afirmă necesitatea ca semestrul 
european să asigure o mai bună coordonare 
bugetară și sinergii mai eficace între 
Uniune și statele membre, sporind astfel 
valoarea adăugată europeană; de asemenea, 
solicită ca semestrul european să 
intensifice coordonarea economică între 
statele membre și să asigure o mai bună 
guvernanță economică pentru zona euro și 
statele membre care doresc să adere, 
reducând astfel necesitatea de a se recurge 
la mecanismul de stabilizare financiară;

Or. en

Amendamentul 333
Bas Eickhout, Pascal Canfin

Propunere de rezoluție
Punctul 35a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35a. solicită organizarea unei conferințe 
europene privind guvernanța economică , 
după modelul convenției,  care să 
consolideze în continuare procesul de 
coordonare și supraveghere a politicii 
economice, inclusiv armonizarea politicii 
fiscale; consideră că și în acest context ar 
trebui analizate venituri fiscale noi , 
instrumente financiare inovatoare, cum 
ar fi taxa pe tranzacțiile financiare, 
euroobligațiunile și obligațiunile pentru 
finanțarea proiectelor, precum și 
integrarea deplină a mecanismului 
european de stabilitate în cadrul juridic al 
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Uniunii;

Or. en

Amendamentul 334
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. respinge ideea ca mecanismul 
european de stabilitate după 2013 să fie 
organizat într-o manieră pur 
interguvernamentală; subliniază lipsa 
controlului democratic și a 
responsabilității în cazul abordării 
interguvernamentale; consideră că ar 
trebui stabilită o legătură pentru o 
eventuală intervenție a bugetului Uniunii 
în sistemul de garantare și subliniază 
avantajele luării în calcul a metodei 
Uniunii; consideră că acest lucru ar putea 
să antreneze o modificare a deciziei 
privind resursele proprii;

36. încurajează ideea ca mecanismul 
european de stabilitate după 2013 să fie 
organizat într-o manieră pur 
interguvernamentală;

Or. en

Amendamentul 335
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. respinge ideea ca mecanismul 
european de stabilitate după 2013 să fie
organizat într-o manieră pur 
interguvernamentală; subliniază lipsa 
controlului democratic și a 
responsabilității în cazul abordării 
interguvernamentale; consideră că ar 
trebui stabilită o legătură pentru o 

36. constată că mecanismul european de 
stabilitate după 2013 va fi organizat într-o 
manieră pur interguvernamentală;
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eventuală intervenție a bugetului Uniunii 
în sistemul de garantare și subliniază 
avantajele luării în calcul a metodei 
Uniunii; consideră că acest lucru ar putea 
să antreneze o modificare a deciziei 
privind resursele proprii;

Or. en

Amendamentul 336
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. respinge ideea ca mecanismul 
european de stabilitate după 2013 să fie
organizat într-o manieră pur 
interguvernamentală; subliniază lipsa 
controlului democratic și a responsabilității 
în cazul abordării interguvernamentale;
consideră că ar trebui stabilită o legătură 
pentru o eventuală intervenție a bugetului 
Uniunii în sistemul de garantare și 
subliniază avantajele luării în calcul a 
metodei Uniunii; consideră că acest lucru 
ar putea să antreneze o modificare a 
deciziei privind resursele proprii;

36. constată că mecanismul european de 
stabilitate după 2013 a fost organizat într-o 
manieră pur interguvernamentală;
subliniază lipsa controlului democratic și a 
responsabilității în cazul abordării 
interguvernamentale;

Or. en

Amendamentul 337
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. respinge ideea ca mecanismul european 
de stabilitate după 2013 să fie organizat 
într-o manieră pur interguvernamentală;
subliniază lipsa controlului democratic și a 

36. respinge ideea ca mecanismul european 
de stabilitate după 2013 să fie organizat 
într-o manieră pur interguvernamentală;
subliniază lipsa controlului democratic și a 
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responsabilității în cazul abordării 
interguvernamentale; consideră că ar 
trebui stabilită o legătură pentru o 
eventuală intervenție a bugetului Uniunii 
în sistemul de garantare și subliniază 
avantajele luării în calcul a metodei 
Uniunii; consideră că acest lucru ar putea 
să antreneze o modificare a deciziei 
privind resursele proprii;

responsabilității în cazul abordării 
interguvernamentale; subliniază avantajele 
luării în calcul a metodei Uniunii;

Or. en

Amendamentul 338
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. respinge ideea ca mecanismul european 
de stabilitate după 2013 să fie organizat 
într-o manieră pur interguvernamentală;
subliniază lipsa controlului democratic și a 
responsabilității în cazul abordării 
interguvernamentale; consideră că ar 
trebui stabilită o legătură pentru o 
eventuală intervenție a bugetului Uniunii 
în sistemul de garantare și subliniază 
avantajele luării în calcul a metodei 
Uniunii; consideră că acest lucru ar putea 
să antreneze o modificare a deciziei privind 
resursele proprii;

36. respinge ideea ca mecanismul european 
de stabilitate după 2013 să fie organizat 
într-o manieră pur interguvernamentală;
subliniază lipsa controlului democratic și a 
responsabilității în cazul abordării 
interguvernamentale; subliniază avantajele 
luării în calcul a metodei Uniunii;
consideră că acest lucru ar putea să 
antreneze o modificare a deciziei privind 
resursele proprii;

Or. en

Amendamentul 339
Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. respinge ideea ca mecanismul 36. subliniază lipsa controlului democratic 
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european de stabilitate după 2013 să fie 
organizat într-o manieră pur 
interguvernamentală; subliniază lipsa 
controlului democratic și a responsabilității
în cazul abordării interguvernamentale;
consideră că ar trebui stabilită o legătură 
pentru o eventuală intervenție a bugetului 
Uniunii în sistemul de garantare și 
subliniază avantajele luării în calcul a 
metodei Uniunii; consideră că acest lucru 
ar putea să antreneze o modificare a 
deciziei privind resursele proprii;

și a responsabilității în cazul abordării 
interguvernamentale a mecanismului 
european de stabilitate; consideră că ar 
trebui stabilită o legătură pentru o 
eventuală intervenție a bugetului Uniunii în 
sistemul de garantare, ceea ce implică o 
schimbare de atitudine din partea UE;

Or. pt

Amendamentul 340
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias în numele 
Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. respinge ideea ca mecanismul european 
de stabilitate după 2013 să fie organizat 
într-o manieră pur interguvernamentală;
subliniază lipsa controlului democratic și a 
responsabilității în cazul abordării 
interguvernamentale; consideră că ar trebui 
stabilită o legătură pentru o eventuală 
intervenție a bugetului Uniunii în sistemul 
de garantare și subliniază avantajele luării 
în calcul a metodei Uniunii; consideră că 
acest lucru ar putea să antreneze o 
modificare a deciziei privind resursele 
proprii;

36. respinge ideea ca mecanismul european 
de stabilitate după 2013 să fie organizat 
într-o manieră pur interguvernamentală;
subliniază lipsa controlului democratic, a 
punerii în aplicare și a responsabilității în 
cazul abordării interguvernamentale;
consideră că ar trebui stabilită o legătură 
pentru o eventuală intervenție a bugetului 
Uniunii în sistemul de garantare și 
subliniază avantajele luării în calcul a 
metodei comunitare; consideră că acest 
lucru ar putea să antreneze o modificare a 
deciziei privind resursele proprii;

Or. en

Amendamentul 341
Pascal Canfin, Bas Eickhout
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Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. respinge ideea ca mecanismul european 
de stabilitate după 2013 să fie organizat 
într-o manieră pur interguvernamentală;
subliniază lipsa controlului democratic și a 
responsabilității în cazul abordării 
interguvernamentale; consideră că ar trebui 
stabilită o legătură pentru o eventuală 
intervenție a bugetului Uniunii în sistemul 
de garantare și subliniază avantajele luării 
în calcul a metodei Uniunii; consideră că 
acest lucru ar putea să antreneze o 
modificare a deciziei privind resursele 
proprii;

36. respinge ideea ca mecanismul european 
de stabilitate după 2013 să fie organizat 
într-o manieră pur interguvernamentală;
subliniază lipsa controlului democratic și a 
responsabilității în cazul abordării 
interguvernamentale; consideră că ar trebui 
stabilită o legătură pentru o eventuală 
intervenție a bugetului Uniunii în sistemul 
de garantare și subliniază necesitatea luării 
în calcul a metodei Uniunii; consideră că 
acest lucru ar putea să antreneze o 
modificare a deciziei privind resursele 
proprii;

Or. en

Amendamentul 342
Frank Engel, Othmar Karas

Propunere de rezoluție
Punctul 36a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36a. consideră că un nivel al datoriei 
publice care se apropie de 100 % din PIB 
în medie în zona euro nu poate fi redus la 
niveluri credibile dacă statele refuză să 
renunțe la părți semnificative din 
cheltuielile naționale și la politicile 
aferente; fără reducerea semnificativă a 
nivelurilor datoriei, criza prelungită a 
datoriei va deveni, în cele din urmă, o 
criză structurală a zonei euro; simpla 
limitare a deficitelor în viitor nu va fi 
suficientă, întrucât datoria va continua să 
crească, deși într-un ritm mai lent; 
reducerea datoriei necesită surplusuri 
bugetare corespunzătoare pe care, în 
absența avantajelor oferite de 
competitivitate în relație cu alte regiuni 
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ale lumii, statele europene nu le vor putea 
crea, cu atât mai puțin menține; singura 
modalitate de ieșire din această situație 
critică va fi un transfer real de 
competențe și cheltuieli către Uniune în 
domeniul politicii externe și de securitate, 
al protecției frontierelor, al rețelelor 
energetice, al infrastructurilor de 
transport, al cooperării în materie de 
dezvoltare și al cercetării și dezvoltării;

Or. en

Amendamentul 343
Frank Engel, Othmar Karas

Propunere de rezoluție
Punctul 36b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36b. reiterează faptul că suveranitatea 
monedei trebuie să se bazeze, în mod 
imperativ, pe o suveranitate fiscală și 
economică; prin urmare, solicită o 
Uniune mai integrată din punct de vedere 
politic, susținută de un buget al UE cu o 
masă critică suficientă pentru a garanta 
un cadru fiscal solid pentru stabilitatea 
permanentă a monedei euro; susține 
faptul că un buget al UE cu un volum 
suficient reprezintă singurul factor care 
va asigura, pe termen lung,stabilitatea 
monedei și va permite evitarea 
incapacității de plată a statelor  dat fiind 
că operațiunile de salvare orientate către 
state nu sunt o opțiune viabilă și trebuie 
eliminate pe viitor; susține ideea potrivit 
căreia numai o creștere structurală a 
bugetului UE în cadrul următoarei 
perioade de planificare, finanțată prin 
resurse proprii și operată simultan cu 
reorganizarea bugetului național, care va 
permite o consolidare fiscală credibilă 
prin renunțarea la cheltuielile care nu 
mai sunt necesare întrucât cheltuielile 
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europene sunt mai eficiente în domenii 
cruciale, și nu prin punerea în aplicare a 
procedurii de austeritate socială, care nu 
este sustenabilă din punct de vedere 
democratic, va asigura zonei euro și UE 
stabilitatea fiscală necesară pentru a 
depăși criza datoriilor;

Or. en

Amendamentul 344
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Propunere de rezoluție
Punctul 36c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36c. subliniază diferențele substanțiale în 
ceea ce privește nivelul accesului femeilor 
și al bărbaților la oportunitățile de 
exercitare a puterii în cadrul structurilor 
economice, întrucât femeile sunt slab 
reprezentate în cadrul procesului 
decizional economic, inclusiv în 
elaborarea politicilor financiare, 
monetare, comerciale și de altă natură, 
precum și în cadrul sistemelor fiscale și la 
nivelul stabilirii normelor privind 
salarizarea;

Or. en

Amendamentul 345
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho în numele Grupului 
PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 36d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cercetare și inovare
36d. consideră că UE ar trebui să își 
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concentreze cheltuielile pe domeniile care 
ne stimulează creșterea economică și 
competitivitatea, cum ar fi inovarea și 
cercetarea și dezvoltarea; este convins, în 
același timp, că progresul la nivelul 
cercetării, inovării și dezvoltării trebuie să 
contribuie la rezolvarea principalelor 
provocări societale  din timpurile noastre, 
inclusiv a schimbărilor climatice, a 
eficienței utilizării resurselor, a sănătății 
și îmbătrânirii populației, a gestiunii 
urbane și mobilității, a alimentelor și 
apei;

Or. en

Amendamentul 346
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 36e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36e. susține inițiativa de emitere a 
euroobligațiunilor ca mijloc de gestionare 
a unui segment din datoria publică, dată 
fiind valoarea adăugată europeană și 
economiile de scară rezultate din această 
inițiativă, precum care contribuie astfel,
la consolidarea lichidităților și la 
stimularea dezvoltării economice;

Or. el

Amendamentul 347
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 36f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36f. constată prezența euroobligațiunilor, 
denumite tot mai des instrumente comune 
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de gestionare a datoriilor, precum și toate 
propunerile și inițiativele recente în acest 
sens; solicită Consiliului European și 
Comisiei să dispună semnalele politice 
necesare pentru demararea unei 
investigații de către Comisie privind un 
viitor sistem de euroobligațiuni, în 
vederea stabilirii condițiilor în care un 
astfel de sistem ar putea fi benefic tuturor 
statelor membre participante și zonei euro 
ca întreg;

Or. en

Amendamentul 348
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 36g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36g. recomandă includerea în Pactul 
pentru euro a proceselor de identificare și 
control al frontierelor terestre și maritime, 
precum și al celor economice și 
geografice ale țărilor UE, protejând astfel 
producția europeană împotriva produselor 
de contrabandă, importate din țările din 
Est,care utilizează intensiv forța de 
muncă ;

Or. en

Amendamentul 349
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. consideră că este necesar un efort 
concertat la nivel european pentru a atinge 
obiectivul Strategiei Europa 2020 de a 

37. consideră că este necesar un efort 
public și privat concertat la nivel european 
pentru a atinge obiectivul Strategiei 
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aloca 3 % din produsul intern brut (PIB) 
cercetării și dezvoltării (C&D) și pentru 
crearea unui Spațiu european de cercetare 
și a unei „Uniuni a inovării”;

Europa 2020 de a aloca 3 % din produsul 
intern brut (PIB) cercetării și dezvoltării 
(C&D) și pentru crearea unui Spațiu 
european de cercetare și a unei „Uniuni a 
inovării”;

Or. en

Amendamentul 350
Ivailo Kalfin, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. consideră că este necesar un efort 
concertat la nivel european pentru a atinge 
obiectivul Strategiei Europa 2020 de a 
aloca 3 % din produsul intern brut (PIB) 
cercetării și dezvoltării (C&D) și pentru 
crearea unui Spațiu european de cercetare 
și a unei „Uniuni a inovării”;

37. consideră că este necesar un efort 
concertat, inclusiv la nivel european și 
național, pentru a atinge obiectivul 
Strategiei Europa 2020 de a aloca 3 % din 
produsul intern brut (PIB) cercetării și 
dezvoltării (C&D) și pentru crearea unui 
Spațiu european de cercetare și a unei 
„Uniuni a inovării”;

Or. en

Amendamentul 351
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. consideră că este necesar un efort 
concertat la nivel european pentru a atinge 
obiectivul Strategiei Europa 2020 de a 
aloca 3 % din produsul intern brut (PIB) 
cercetării și dezvoltării (C&D) și pentru 
crearea unui Spațiu european de cercetare 
și a unei „Uniuni a inovării”;

37. consideră că este necesar un efort 
concertat la nivel european pentru a atinge 
obiectivul Strategiei Europa 2020 și pentru 
crearea unui Spațiu european de cercetare 
și a unei „Uniuni a inovării”;

Or. pl
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Amendamentul 352
Frank Engel, Othmar Karas

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. consideră că este necesar un efort 
concertat la nivel european pentru a atinge 
obiectivul Strategiei Europa 2020 de a 
aloca 3 % din produsul intern brut (PIB) 
cercetării și dezvoltării (C&D) și pentru 
crearea unui Spațiu european de cercetare 
și a unei „Uniuni a inovării”;

37. consideră că este necesar un efort 
concertat la nivel european pentru a atinge 
obiectivul Strategiei Europa 2020 de a 
aloca 3 % din produsul intern brut (PIB) 
cercetării și dezvoltării (C&D) și pentru 
crearea unui Spațiu european de cercetare 
și a unei „Uniuni a inovării”; ca urmarea a 
punerii în comun a  cheltuielilor 
naționale, bugetul UE ar putea atinge 
masa critică și economia de scară 
necesară, reducând, în același timp, 
suprapunerea, dispersarea și pierderea 
unor fonduri extrem de necesare; 
consideră ferm că eforturile principale ale 
UE în materie de inovare și cercetare ar 
trebui să fie susținute din bugetul UE,
permițând, în același timp, statelor 
membre să-și reducă necesarul de fonduri 
naționale destinate cercetării și 
dezvoltării;

Or. en

Amendamentul 353
Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. consideră că este necesar un efort 
concertat la nivel european pentru a atinge 
obiectivul Strategiei Europa 2020 de a 
aloca 3% din produsul intern brut (PIB) 
cercetării și dezvoltării (C&D) și pentru 
crearea unui Spațiu european de cercetare 

37. consideră că este necesar un efort 
concertat la nivel european pentru a atinge 
obiectivul de a aloca 3% din produsul 
intern brut (PIB) cercetării și dezvoltării 
(C&D) și pentru crearea unui Spațiu 
european de cercetare și a unei „Uniuni a 
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și a unei „Uniuni a inovării”; inovării”; subliniază necesitatea asigurării 
siguranței la locul de muncă pentru 
cercetători;

Or. pt

Amendamentul 354
Reimer Böge în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. consideră că este necesar un efort 
concertat la nivel european pentru a atinge 
obiectivul Strategiei Europa 2020 de a 
aloca 3 % din produsul intern brut (PIB) 
cercetării și dezvoltării (C&D) și pentru 
crearea unui Spațiu european de cercetare 
și a unei „Uniuni a inovării”;

37. consideră că este necesar un efort 
concertat la nivel european pentru a atinge 
obiectivul Strategiei Europa 2020 de a 
aloca 3 % din produsul intern brut (PIB) 
cercetării și dezvoltării (C&D) și pentru 
crearea unui Spațiu european de cercetare 
și a unei „Uniuni a inovării”; solicită 
Comisiei, Consiliului și Parlamentului 
European să convină, fără întârziere, 
asupra unui plan specific privind 
modalitatea în care acest obiectiv va fi 
atins și subliniază angajamentul 
economic important implicat de atingerea 
acestui obiectiv, în valoare de până la 
120 de miliarde de euro, atât pentru UE și 
bugetele naționale, cât și pentru sectorul 
privat;

Or. en

Amendamentul 355
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. consideră că este necesar un efort 
concertat la nivel european pentru a atinge 
obiectivul Strategiei Europa 2020 de a 

37. consideră că este necesar un efort 
concertat la nivel european pentru a atinge 
obiectivul Strategiei Europa 2020 de a 
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aloca 3 % din produsul intern brut (PIB) 
cercetării și dezvoltării (C&D) și pentru 
crearea unui Spațiu european de cercetare 
și a unei „Uniuni a inovării”;

aloca 3 % din produsul intern brut (PIB) 
cercetării și dezvoltării (C&D) și pentru 
crearea unui Spațiu european de cercetare 
și a unei „Uniuni a inovării”; în acest sens, 
solicită Comisiei să stabilească un plan 
pentru a acorda prioritate cheltuielilor din 
sectoarele cercetării și dezvoltării, potrivit 
principiului valorii adăugate europene și 
în conformitate cu prioritățile UE 2020;

Or. en

Amendamentul 356
Richard Ashworth

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. consideră că este necesar un efort 
concertat la nivel european pentru a atinge 
obiectivul Strategiei Europa 2020 de a 
aloca 3 % din produsul intern brut (PIB) 
cercetării și dezvoltării (C&D) și pentru 
crearea unui Spațiu european de cercetare 
și a unei „Uniuni a inovării”;

37. consideră că este necesar un efort 
concertat la nivel european pentru a atinge 
obiectivul Strategiei Europa 2020 de a 
aloca 3 % din produsul intern brut (PIB) 
cercetării și dezvoltării (C&D) și pentru 
crearea unui Spațiu european de cercetare 
și a unei „Uniuni a inovării”; consideră că, 
dacă se dorește ca Europa să își recâștige 
poziția concurențială avantajoasă, 
următorul CFM ar trebui să aducă o mai 
mare concentrare a resurselor bugetare în 
domenii în care UE poate deține un 
avantaj competitiv substanțial, cum ar fi 
generarea de energie și tehnologiile 
informației și comunicațiilor;

Or. en

Amendamentul 357
Thijs Berman, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 37a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. subliniază că inițiativa emblematică 
„O Uniune a inovării” reprezintă cea mai 
semnificativă și concretă încercare de 
până în prezent, de a introduce o politică 
europeană strategică, integrată privind 
inovarea, al cărei succes depinde totuși de 
deplina cooperare a statelor membre și de 
punerea în aplicare a acesteia de către 
respectivele state membre, de sprijinul 
financiar suficient din partea Uniunii, a 
statelor membre și a partenerilor privați, 
și de un cadru de reglementare holistic, pe 
termen lung și care asigură susținere;

Or. en

Amendamentul 358
Giovanni La Via, Mario Mauro, Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Punctul 37b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37b. își exprimă speranța ca 
parteneriatele europene pentru inovare, 
introduse de inițiativa emblematică „O 
Uniune a inovării”, să primească un 
sprijin adecvat și să asigure participarea 
largă a tuturor părților interesate 
implicate;

Or. it

Amendamentul 359
Jan Olbrycht

Propunere de rezoluție
Punctul 37c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

37c. recunoaște rolul jucat de orașe în 
generarea, atragerea și reținerea de 
talente cu înalte calificări de care Europa 
are nevoie pentru a-și consolida avantajul 
concurențial și a determina inovarea; 
subliniază importanța inovării sectorului 
public și al celui social, alături de 
inovarea tehnologică;

Or. en

Amendamentul 360
Jürgen Klute, Cornelis de Jong, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 37d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37d. subliniază trebuie să se garanteze  că 
cercetarea bazată pe tehnologie 
demonstrează că este axată pe contribuția 
la atenuarea schimbărilor climatice și la 
adaptarea la acestea, pe reducerea 
nivelului de utilizare a resurselor 
energetice neregenerabile și pe reducerea 
cererii de energie, în special în cadrul 
economiilor foarte dezvoltate din Uniunea 
Europeană;

Or. en

Amendamentul 361
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. subliniază necesitatea sporirii, 
stimulării și asigurării finanțării destinate 

eliminat
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cercetării și dezvoltării în cadrul Uniunii 
printr-o creștere semnificativă a 
cheltuielilor relevante începând cu 2013, 
și anume pentru cel de-al optulea 
program-cadru de cercetare; accentuează 
faptul că această suplimentare a 
fondurilor trebuie să fie însoțită de o 
abordare mai orientată spre rezultate și 
bazată pe performanțe, precum și de o 
simplificare radicală a procedurilor de 
finanțare;

Or. en

Amendamentul 362
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Riikka Manner, Giommaria Uggias, în numele 
Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. subliniază necesitatea sporirii, 
stimulării și asigurării finanțării destinate 
cercetării și dezvoltării în cadrul Uniunii 
printr-o creștere semnificativă a 
cheltuielilor relevante începând cu 2013, și 
anume pentru cel de-al optulea program-
cadru de cercetare; accentuează faptul că 
această suplimentare a fondurilor trebuie să 
fie însoțită de o abordare mai orientată 
spre rezultate și bazată pe performanțe, 
precum și de o simplificare radicală a 
procedurilor de finanțare;

38. constată importanța cercetării și 
inovării în accelerarea tranziției către o 
economie sustenabilă și, prin urmare, 
subliniază necesitatea sporirii, stimulării și 
asigurării finanțării destinate cercetării și 
dezvoltării în cadrul Uniunii printr-o 
creștere semnificativă a cheltuielilor 
relevante începând cu 2013, și anume 
pentru cel de-al optulea program-cadru de 
cercetare; accentuează faptul că această 
suplimentare a fondurilor trebuie să fie 
însoțită de o simplificare radicală a 
procedurilor de finanțare; reamintește că 
una dintre principalele dificultăți în 
cadrul inovării și cercetării europene este 
faptul că rezultatele nu sunt efectiv 
introduse pe piață; subliniază, în acest 
sens, importanța diferitelor fonduri care 
conlucrează pentru a atinge acest 
obiectiv; solicită Comisiei să efectueze 
ajustările necesare pentru ca fondurile 
relevante să se poată completa reciproc, 
ori de câte ori este posibil;
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Or. en

Amendamentul 363
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. subliniază necesitatea sporirii, 
stimulării și asigurării finanțării destinate 
cercetării și dezvoltării în cadrul Uniunii 
printr-o creștere semnificativă a 
cheltuielilor relevante începând cu 2013, și 
anume pentru cel de-al optulea program-
cadru de cercetare; accentuează faptul că 
această suplimentare a fondurilor trebuie 
să fie însoțită de o abordare mai orientată 
spre rezultate și bazată pe performanțe, 
precum și de o simplificare radicală a 
procedurilor de finanțare;

38. subliniază necesitatea sporirii, 
stimulării și asigurării finanțării destinate 
cercetării, inovării și dezvoltării în cadrul 
Uniunii printr-o creștere a cheltuielilor 
relevante începând cu 2013, de exemplu
pentru cel de-al optulea program-cadru de 
cercetare, dar acordând o atenție 
deosebită IMM-urilor și din punctul de 
vedere al politicii de coeziune; accentuează 
faptul că aceasta trebuie să fie însoțită de o 
simplificare radicală a procedurilor de 
finanțare;

Or. en

Amendamentul 364
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. subliniază necesitatea sporirii, 
stimulării și asigurării finanțării destinate 
cercetării și dezvoltării în cadrul Uniunii 
printr-o creștere semnificativă a 
cheltuielilor relevante începând cu 2013, și 
anume pentru cel de-al optulea program-
cadru de cercetare; accentuează faptul că 
această suplimentare a fondurilor trebuie să 
fie însoțită de o abordare mai orientată spre 
rezultate și bazată pe performanțe, precum 
și de o simplificare radicală a procedurilor 

38. subliniază necesitatea sporirii, 
stimulării și asigurării finanțării destinate 
cercetării și dezvoltării în cadrul Uniunii 
printr-o creștere treptată a cheltuielilor 
relevante începând cu 2013, și anume 
pentru cel de-al optulea program-cadru de 
cercetare; accentuează faptul că această 
suplimentare a fondurilor trebuie să fie 
însoțită de o abordare mai orientată spre 
rezultate și bazată pe performanțe, precum 
și de o simplificare radicală a procedurilor 
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de finanțare; de finanțare;

Or. en

Amendamentul 365
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. subliniază necesitatea sporirii, 
stimulării și asigurării finanțării destinate 
cercetării și dezvoltării în cadrul Uniunii 
printr-o creștere semnificativă a
cheltuielilor relevante începând cu 2013, și 
anume pentru cel de-al optulea program-
cadru de cercetare; accentuează faptul că 
această suplimentare a fondurilor trebuie să 
fie însoțită de o abordare mai orientată spre 
rezultate și bazată pe performanțe, precum 
și de o simplificare radicală a procedurilor 
de finanțare;

38. subliniază necesitatea sporirii, 
stimulării și asigurării finanțării destinate 
cercetării și dezvoltării în cadrul Uniunii 
printr-o creștere semnificativă vizând 
dublarea cheltuielilor relevante începând 
cu 2013, și anume pentru cel de-al optulea 
program-cadru de cercetare; accentuează 
faptul că această suplimentare a fondurilor 
trebuie să fie însoțită de o abordare mai 
orientată spre rezultate și bazată pe 
performanțe, precum și de o simplificare 
radicală a procedurilor de finanțare, dar și 
de o mai mare atenție acordată excelenței 
și cercetării în domenii de avangardă;

Or. en

Amendamentul 366
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Christian Ehler, 
Angelika Niebler

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. subliniază necesitatea sporirii, 
stimulării și asigurării finanțării destinate 
cercetării și dezvoltării în cadrul Uniunii 
printr-o creștere semnificativă a 
cheltuielilor relevante începând cu 2013, și 
anume pentru cel de-al optulea program-
cadru de cercetare; accentuează faptul că 

38. subliniază necesitatea sporirii, 
stimulării și asigurării finanțării destinate 
cercetării, inovării și dezvoltării în cadrul 
Uniunii printr-o creștere semnificativă a 
cheltuielilor relevante începând cu 2013, și 
anume pentru cel de-al optulea program-
cadru de cercetare; subliniază faptul că 
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această suplimentare a fondurilor trebuie să 
fie însoțită de o abordare mai orientată spre 
rezultate și bazată pe performanțe, precum 
și de o simplificare radicală a procedurilor 
de finanțare;

această creștere a finanțării, realizată, 
ideal prin dublarea bugetului, trebuie să 
încurajeze creșterea sustenabilă și 
concurența prin intermediul excelenței; 
susține, în plus, stabilirea unei căi către 
excelență prin acțiuni specifice, în 
vederea încurajării consolidării 
capacităților în domeniul cercetării și 
inovării în Europa; accentuează faptul că 
această suplimentare a fondurilor trebuie să 
fie însoțită de o abordare mai orientată spre 
rezultate și bazată pe performanțe, precum 
și de o simplificare radicală a procedurilor 
de finanțare, ceea ce va determina un 
volum mai ridicat de capital de risc, de 
exemplu pentru IMM-uri; subliniază 
nevoia scutirii IMM-urilor de anumite 
cerințe administrative, reducând astfel 
birocrația pentru IMM-uri și încurajând 
inovarea printr-un acces mai simplu la 
finanțare;

Or. en

Amendamentul 367
Frank Engel, Othmar Karas

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. subliniază necesitatea sporirii, 
stimulării și asigurării finanțării destinate 
cercetării și dezvoltării în cadrul Uniunii 
printr-o creștere semnificativă a 
cheltuielilor relevante începând cu 2013, și 
anume pentru cel de-al optulea program-
cadru de cercetare; accentuează faptul că 
această suplimentare a fondurilor trebuie să 
fie însoțită de o abordare mai orientată spre 
rezultate și bazată pe performanțe, precum 
și de o simplificare radicală a procedurilor 
de finanțare;

38. subliniază necesitatea sporirii, 
stimulării și asigurării finanțării destinate 
cercetării și dezvoltării în cadrul Uniunii 
printr-o creștere semnificativă a 
cheltuielilor relevante începând cu 2013, și 
anume pentru cel de-al optulea program-
cadru de cercetare; accentuează faptul că 
această suplimentare a fondurilor, care ar 
trebui să se ridice la dublul sumei din cel 
de al șaptelea PC, trebuie să fie însoțită de 
o abordare mai orientată spre rezultate și 
bazată pe performanțe, precum și de o 
simplificare radicală a procedurilor de 
finanțare, precum și că obiectivul acestei 
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acțiuni este de a elimina obstacolele în 
calea concurenței interne și de a se 
concentra pe avantajul competitiv 
european în domeniul cercetării, inovării 
și dezvoltării față de competitorii externi;

Or. en

Amendamentul 368
Ivailo Kalfin, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. subliniază necesitatea sporirii, 
stimulării și asigurării finanțării destinate 
cercetării și dezvoltării în cadrul Uniunii 
printr-o creștere semnificativă a 
cheltuielilor relevante începând cu 2013, și 
anume pentru cel de-al optulea program-
cadru de cercetare; accentuează faptul că 
această suplimentare a fondurilor trebuie să 
fie însoțită de o abordare mai orientată spre 
rezultate și bazată pe performanțe, precum 
și de o simplificare radicală a procedurilor 
de finanțare;

38. subliniază necesitatea sporirii, 
stimulării și asigurării finanțării destinate 
cercetării și dezvoltării în cadrul Uniunii 
printr-o creștere semnificativă a 
cheltuielilor relevante începând cu 2013, și 
anume pentru cel de-al optulea program-
cadru de cercetare; accentuează faptul că 
această suplimentare a fondurilor trebuie să 
fie însoțită de o abordare mai orientată spre 
rezultate și bazată pe performanțe, precum 
și de o simplificare radicală a procedurilor 
de finanțare; subliniază importanța creării 
de stimulente pentru a comercializa 
produsele C&D; solicită asigurarea 
accesului la finanțare destinată C&D 
pentru institute de cercetare mai mici, 
întreprinderi și organizații ale societății 
civile;

Or. en

Amendamentul 369
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 38
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. subliniază necesitatea sporirii, 
stimulării și asigurării finanțării destinate 
cercetării și dezvoltării în cadrul Uniunii 
printr-o creștere semnificativă a 
cheltuielilor relevante începând cu 2013, și 
anume pentru cel de-al optulea program-
cadru de cercetare; accentuează faptul că 
această suplimentare a fondurilor trebuie să 
fie însoțită de o abordare mai orientată spre 
rezultate și bazată pe performanțe, precum 
și de o simplificare radicală a procedurilor 
de finanțare;

38. subliniază necesitatea sporirii, 
stimulării și asigurării finanțării destinate 
cercetării și dezvoltării în cadrul Uniunii 
printr-o creștere semnificativă a 
cheltuielilor relevante începând cu 2013, și 
anume pentru cel de-al optulea program-
cadru de cercetare; accentuează faptul că 
această suplimentare a fondurilor trebuie să 
fie însoțită de o abordare mai orientată spre 
rezultate și bazată pe performanțe, pe mai 
multe criterii de verificare a 
sustenabilității, precum și de o simplificare 
radicală a procedurilor de finanțare;

Or. en

Amendamentul 370
Reimer Böge, László Surján, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. subliniază necesitatea sporirii, 
stimulării și asigurării finanțării destinate 
cercetării și dezvoltării în cadrul Uniunii 
printr-o creștere semnificativă a 
cheltuielilor relevante începând cu 2013, și 
anume pentru cel de-al optulea program-
cadru de cercetare; accentuează faptul că 
această suplimentare a fondurilor trebuie să 
fie însoțită de o abordare mai orientată spre 
rezultate și bazată pe performanțe, precum 
și de o simplificare radicală a procedurilor 
de finanțare;

38. subliniază necesitatea sporirii, 
stimulării și asigurării finanțării destinate 
cercetării și dezvoltării în cadrul Uniunii 
printr-o creștere semnificativă a 
cheltuielilor relevante începând cu 2013, și 
anume pentru cel de-al optulea program-
cadru de cercetare; accentuează faptul că 
această suplimentare a fondurilor trebuie să 
fie însoțită de o abordare mai orientată spre 
rezultate și bazată pe performanțe, precum 
și de o simplificare radicală a procedurilor 
de finanțare; subliniază faptul că peste un 
sfert din totalul fondurilor pentru 
coeziune din cadrul perioadei actuale de 
programare este dedicat investițiilor în 
C&D și inovare și pune în evidență faptul 
că ar trebui continuat și consolidat rolul 
catalizator pe care îl poate juca politica de 
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coeziune a UE , în această privință, în 
următorul CFM, ;

Or. en

Amendamentul 371
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. subliniază necesitatea sporirii, 
stimulării și asigurării finanțării destinate 
cercetării și dezvoltării în cadrul Uniunii 
printr-o creștere semnificativă a 
cheltuielilor relevante începând cu 2013, și 
anume pentru cel de-al optulea program-
cadru de cercetare; accentuează faptul că 
această suplimentare a fondurilor trebuie 
să fie însoțită de o abordare mai orientată 
spre rezultate și bazată pe performanțe, 
precum și de o simplificare radicală a 
procedurilor de finanțare;

38. subliniază necesitatea sporirii, 
stimulării și asigurării finanțării destinate 
cercetării și dezvoltării în cadrul Uniunii 
printr-o creștere semnificativă a 
cheltuielilor relevante începând cu 2013, și 
anume pentru cel de-al optulea program-
cadru de cercetare; accentuează faptul că 
această suplimentare a fondurilor trebuie 
să fie însoțită de o abordare mai orientată 
spre rezultate și bazată pe performanțe, 
precum și de o simplificare radicală a 
procedurilor de finanțare, în special pentru 
implicarea întreprinderilor mici și mijlocii 
în activități de cercetare și dezvoltare;

Or. fi

Amendamentul 372
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho în numele Grupului 
PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 38a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38a. subliniază nevoia de a simplifica cel 
de al optulea PC pentru a reduce 
birocrația în vederea creșterea 
accesibilității acestuia pentru IMM-urile 
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antreprenoriale; subliniază, în această 
privință, nevoia de a elimina numărul 
mare de categorii din PC7, pentru care 
finanțarea ar trebui anulată, și, în 
schimb, de a se axa pe un număr mai mic 
de categorii, dar mai cuprinzătoare, 
extinzând sfera de acțiune a PC8 din 
punctul de vedere al accesului; sugerează, 
de asemenea, reducerea semnificativă a 
duratei cuprinse între depunerea 
candidaturii și acordarea subvenției, 
reducând numărul de rapoarte periodice 
cu privire la statutul financiar și găsind 
un nou echilibru, mai solid, între risc și 
control; subliniază nevoia de a scuti 
IMM-urile de anumite cerințe 
administrative prin reducerea birocrației 
și de a încuraja inovarea prin intermediul 
unui acces mai ușor la finanțare;

Or. en

Amendamentul 373
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 38b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38 b. este preocupat de nivelul scăzut de 
absorbție a fondurilor UE de către 
comunitatea științifică europeană; invită 
Comisia să își continue eforturile de 
reconciliere a cererilor contradictorii de 
reducere a sarcinilor administrative și de 
simplificare a accesului la fluxurile de 
finanțare pentru cercetători și IMM-uri, 
menținând, în același timp, un control 
bugetar suficient; salută, în acest sens, 
consultarea Comisiei privind 
îmbunătățirile majore aduse finanțării 
acordate de UE cercetării și inovării, 
pentru a facilita participarea, a crește 
impactul științific și economic și a 
îmbunătăți valoarea banilor;
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Or. en

Amendamentul 374
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Christian Ehler, 
Angelika Niebler

Propunere de rezoluție
Punctul 38c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38 c. solicită o legătură mai puternică 
între cercetarea de bază și inovarea 
industrială și între inovare și procesul de 
producție; consideră că întregul lanț al 
inovării ar trebui luat în considerare, de 
la cercetarea în domenii de avangardă la 
dezvoltarea tehnologică, demonstrare, 
difuzare, valorizare a rezultatelor și 
integrare rapidă a rezultatelor cercetării 
pe piețe;

Or. en

Amendamentul 375
Thijs Berman, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 38d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38d. solicită Comisiei să introducă un 
cadru politic holist unic pentru susținerea 
și finanțarea inovării, cu norme uniforme, 
să creeze sinergii și să reunească 
programele de sprijin în domeniul 
C&D&I, dacă este posibil, și să susțină 
inovarea prin direcționarea fondurilor 
structurale și a unor părți din fondurile 
Politicii agricole comune către inovare, 
precum și prin încurajarea unei mai mari 
implicări a sectorului financiar; 
reamintește statelor membre să orienteze  
veniturile obținute prin sistemul de 
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comercializare a emisiilor (SCE) 
acțiunilor legate de climă și inovării 
privind eficiența folosirii resurselor;

Or. en

Amendamentul 376
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 38e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38e. critică faptul că, în prezent, sunt 
cheltuite mai multe fonduri de cercetare 
pentru cercetarea în domeniul energiei 
nucleare decât în cel al energiei 
nenucleare; consideră că eficiența 
energetică și tehnologiile pentruenergiile 
regenerabile ar trebui să fie priorități-
cheie;

Or. en

Amendamentul 377
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 38f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38f. regretă, în plus, faptul că din cele 
50,5 miliarde de euro ale celui de al 
șaptelea Program-cadru, numai 
aproximativ 1,9 miliarde de euro sunt 
alocate mediului și schimbărilor 
climatice, în timp ce cota de finanțare 
pentru tehnologiile de dezvoltare și 
cercetare, sprijinul pentru proiecte 
demonstrative și ecoinovare legate de 
provocările societale majore, inclusiv de 
schimbările climatice, eficiența folosirii 
resurselor, sănătatea și îmbătrânirea 
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populației, gestiunea urbană și 
mobilitatea sustenabilă, alimentele și apa, 
eficiența energetică și economiile 
energetice și energiile regenerabile, ar 
trebui intensificate, în special pentru a 
atinge obiectivele specifice ale UE privind 
clima și energia;

Or. en

Amendamentul 378
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 38g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38g. constată faptul că, în cel de al 
șaptelea Program-cadru, care însumează 
53 de miliarde de euro, numai 
8,5 miliarde de euro sunt cheltuite pe 
cercetarea în domeniul mediului; 
subliniază faptul că această sumă nu este 
suficientă dacă se ia în considerare faptul 
că Europa se confruntă cu provocări 
imense privind protecția mediului și a 
climei și că statutul de premergător al 
Europei, din punctul de vedere al 
tehnologiei ecologice, nu poate fi păstrat 
decât dacă UE își îmbunătățește nivelul 
de finanțare acordată cercetării în 
domeniul mediului;

Or. en

Amendamentul 379
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. consideră că întreprinderile europene 39. consideră că întreprinderile europene 
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inovatoare nu au nevoie numai de 
subvenții, ci și de mai multă libertate și de 
un acces mai bun la finanțare; evidențiază, 
în această privință, rolul important pe care 
ar trebui să-l joace BEI și consideră, în 
special, că produsele de partajare a 
riscurilor propuse de BEI prin mecanismul 
de finanțare cu partajarea riscurilor 
(MFPR) ar trebui extinse;

inovatoare nu au nevoie numai de
subvenții, ci și de o mai bună legislație și 
de un acces mai bun la finanțare; 
evidențiază, în această privință, rolul 
important pe care ar trebui să-l joace BEI și 
consideră, în special, că instrumentele de 
partajare a riscurilor propuse de BEI prin 
mecanismul de finanțare cu partajarea 
riscurilor (MFPR) ar trebui extinse;

Or. en

Amendamentul 380
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. consideră că întreprinderile europene 
inovatoare nu au nevoie numai de 
subvenții, ci și de mai multă libertate și de 
un acces mai bun la finanțare; evidențiază, 
în această privință, rolul important pe care 
ar trebui să-l joace BEI și consideră, în 
special, că produsele de partajare a 
riscurilor propuse de BEI prin mecanismul 
de finanțare cu partajarea riscurilor 
(MFPR) ar trebui extinse;

39. consideră că întreprinderile europene 
inovatoare nu au nevoie numai de
subvenții, ci și de un acces mai bun și mai 
divers la fonduri și finanțare din subvenții, 
la finanțare prin împrumuturi și 
participații; evidențiază, în această 
privință, rolul important pe care ar trebui 
să-l joace BEI și FEI și consideră, în 
special, că produsele de partajare a 
riscurilor propuse de BEI prin mecanismul 
de finanțare cu partajarea riscurilor 
(MFPR) ar trebui extinse, în special ca 
sprijin pentru IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 381
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 39
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. consideră că întreprinderile europene 
inovatoare nu au nevoie numai de 
subvenții, ci și de mai multă libertate și de 
un acces mai bun la finanțare; evidențiază, 
în această privință, rolul important pe care 
ar trebui să-l joace BEI și consideră, în 
special, că produsele de partajare a 
riscurilor propuse de BEI prin mecanismul 
de finanțare cu partajarea riscurilor 
(MFPR) ar trebui extinse;

39. consideră că întreprinderile europene 
inovatoare nu au nevoie numai de 
subvenții, ci și de mai multă libertate și de 
un acces mai bun la finanțare; solicită 
stabilirea unei relații mai solide între 
cercetarea de bază și inovarea industrială; 
evidențiază, în această privință, rolul 
important pe care ar trebui să-l joace BEI și 
consideră, în special, că produsele de 
partajare a riscurilor propuse de BEI prin 
mecanismul de finanțare cu partajarea 
riscurilor (MFPR) ar trebui extinse;

Or. en

Amendamentul 382
Reimer Böge, Danuta Maria Hübner, Maria Da Graça Carvalho, Marian-Jean 
Marinescu în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 39a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39a. solicită statelor membre și Comisiei 
să creeze, la nivel național și european, 
condițiile adecvate pentru a permite 
sectorului privat să își mărească 
participarea la investițiile în C&D; 
subliniază nevoia de a îmbunătăți PPP-
urile în acest domeniu prin reducerea 
birocrației și organizarea procedurilor 
existente, dar și de a promova unele noi, 
care implică parteneri din diferite state 
membre;

Or. en

Amendamentul 383
Reimer Böge, Marietta Giannakou, Ioannis Kasoulides, Danuta Maria Hübner în 
numele Grupului PPE
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Propunere de rezoluție
Punctul 39b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39b. consideră că nevoia imperativă de a 
consolida legătura dintre educație, C&D 
și ocuparea forței de muncă reprezintă o 
condiție prealabilă pentru creșterea 
competitivității Uniunii și pentru 
atingerea obiectivelor politice în acest 
domeniu; sugerează, în acest context, că, 
în următoarea perioadă de programare, 
ar trebui introdusă o reformă radicală a 
finanțării acordate universităților 
europene;

Or. en

Amendamentul 384
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. recunoaște rolul Institutului 
European de Inovare și Tehnologie ca 
forță motrice pentru creșterea durabilă și 
competitivitatea UE, prin stimularea 
inovării de prim rang la nivel mondial, și 
solicită extinderea și finanțarea 
corespunzătoare a comunităților 
cunoașterii și inovării; subliniază 
importanța Consiliului European pentru 
Cercetare în a oferi cunoștințe avansate 
pentru viitoarele entități inovatoare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 385
Ilda Figueiredo
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Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. recunoaște rolul jucat de Institutul 
European de Inovare și Tehnologie, ca un 
factor de creștere durabilă și de 
competitivitate, al UE, prin promovarea 
inovării în conducere la nivel mondial și 
încurajează extinderea și finanțarea 
adecvată a comunităților de cunoaștere și 
inovare; subliniază importanța 
Consiliului European pentru Cercetare 
pentru furnizarea cu informații prețioase 
a inovatorilor de viitor;

eliminat

Or. pt

Amendamentul 386
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. recunoaște rolul Institutului 
European de Inovare și Tehnologie ca 
forță motrice pentru creșterea durabilă și 
competitivitatea UE, prin stimularea 
inovării de prim rang la nivel mondial, și 
solicită extinderea și finanțarea 
corespunzătoare a comunităților 
cunoașterii și inovării; subliniază 
importanța Consiliului European pentru 
Cercetare în a oferi cunoștințe avansate 
pentru viitoarele entități inovatoare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 387
Bas Eickhout
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Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. recunoaște rolul Institutului European 
de Inovare și Tehnologie ca forță motrice 
pentru creșterea durabilă și 
competitivitatea UE, prin stimularea 
inovării de prim rang la nivel mondial, și 
solicită extinderea și finanțarea 
corespunzătoare a comunităților cunoașterii 
și inovării; subliniază importanța 
Consiliului European pentru Cercetare în a 
oferi cunoștințe avansate pentru viitoarele 
entități inovatoare;

40. recunoaște rolul potențial al Institutului 
European de Inovare și Tehnologie ca forță 
motrice pentru creșterea durabilă și 
competitivitatea UE, prin stimularea 
inovării de prim rang la nivel mondial, și 
solicită extinderea și finanțarea 
corespunzătoare a comunităților cunoașterii 
și inovării; subliniază importanța 
Consiliului European pentru Cercetare în a 
oferi cunoștințe avansate pentru viitoarele 
entități inovatoare;

Or. en

Amendamentul 388
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, în numele Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. recunoaște rolul Institutului European 
de Inovare și Tehnologie ca forță motrice 
pentru creșterea durabilă și 
competitivitatea UE, prin stimularea 
inovării de prim rang la nivel mondial, și 
solicită extinderea și finanțarea 
corespunzătoare a comunităților cunoașterii 
și inovării; subliniază importanța 
Consiliului European pentru Cercetare în a 
oferi cunoștințe avansate pentru viitoarele 
entități inovatoare;

40. recunoaște rolul Institutului European 
de Inovare și Tehnologie ca forță motrice 
pentru creșterea durabilă și 
competitivitatea UE, prin stimularea 
inovării de prim rang la nivel mondial, și 
solicită extinderea și finanțarea 
corespunzătoare a comunităților cunoașterii 
și inovării; subliniază importanța 
Consiliului European pentru Cercetare în a 
oferi cunoștințe avansate pentru viitoarele 
entități inovatoare și sprijin pentru ideile 
cu un grad ridicat de risc, din domeniul 
cercetării, ;

Or. en
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Amendamentul 389
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 40a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40a. susține necesitatea ca bugetul UE să 
investească în proiecte C&D de mare 
amploare, în urma cărora se așteaptă o 
creștere a competitivității economiei UE; 
reamintește faptul că, în anii anteriori, 
finanțarea proiectelor de mare amploare a 
deturnat adesea fonduri care erau 
destinate altor domenii ale cercetării și 
dezvoltării; solicită elaborarea unor 
strategii financiare pe termen lung pentru 
a asigura finanțarea acestor proiecte, 
folosind, printre altele, instrumente 
financiare cum ar fi obligațiunile de 
finanțare a proiectelor;

Or. en

Amendamentul 390
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 40b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40b. subliniază faptul că inovarea este 
una dintre prioritățile-cheie ale strategiei 
UE 2020; subliniază, prin urmare, 
importanța îndeosebi a programului PCI 
și a inițiativelor concrete aplicate prin 
întreprinderi comune, cum ar fi pilele de 
combustie, Clean sky etc., și importanța 
infrastructurii pentru cercetare;

Or. en
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Amendamentul 391
Bas Eickhout, Helga Trüpel

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. reamintește faptul că IMM-urile sunt 
principalele motoare ale creșterii 
economice, ale competitivității, inovării și 
ocupării forței de muncă și recunoaște rolul 
important al acestora în asigurarea 
redresării și a stimulării economiei UE; 
salută, prin urmare, accentul pe care 
Strategia Europa 2020 îl pune pe politica 
industrială, îndeosebi prin inițiativa 
emblematică „O politică industrială 
integrată pentru era globalizării”, și 
subliniază necesitatea intensificării 
acțiunilor relevante pentru IMM-uri și în 
cadrul altor inițiative emblematice;

41. reamintește faptul că IMM-urile, 
inclusiv industriile culturale și creative,
sunt principalele motoare ale dezvoltării 
sustenabile, ale creșterii economice, ale 
competitivității, inovării și ocupării forței 
de muncă și recunoaște rolul important al 
acestora în asigurarea redresării și a 
stimulării unei economii sustenabile a UE; 
salută, prin urmare, accentul pe care 
Strategia Europa 2020 îl pune pe politica 
industrială, îndeosebi prin inițiativa 
emblematică „O politică industrială 
integrată pentru era globalizării”, și 
subliniază necesitatea intensificării 
acțiunilor relevante pentru IMM-uri și în 
cadrul altor inițiative emblematice;

Or. en

Amendamentul 392
Thijs Berman, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. reamintește faptul că IMM-urile sunt 
principalele motoare ale creșterii 
economice, ale competitivității, inovării și 
ocupării forței de muncă și recunoaște rolul 
important al acestora în asigurarea 
redresării și a stimulării economiei UE; 
salută, prin urmare, accentul pe care 
Strategia Europa 2020 îl pune pe politica 
industrială, îndeosebi prin inițiativa
emblematică „O politică industrială 
integrată pentru era globalizării”, și 

41. reamintește faptul că IMM-urile sunt 
principalele motoare ale creșterii 
economice, ale competitivității, inovării și 
ocupării forței de muncă și recunoaște rolul 
important al acestora în asigurarea 
redresării și a stimulării economiei UE; 
salută, prin urmare, accentul pe care 
Strategia Europa 2020 îl pune pe inovare și 
politica industrială, îndeosebi prin 
inițiativele emblematice „O Uniune a 
inovării: transformarea Europei pentru o 
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subliniază necesitatea intensificării 
acțiunilor relevante pentru IMM-uri și în 
cadrul altor inițiative emblematice;

lume post-criză” și „O politică industrială 
integrată pentru era globalizării”, și 
subliniază necesitatea intensificării 
acțiunilor relevante pentru IMM-uri și în 
cadrul altor inițiative emblematice;

Or. en

Amendamentul 393
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. reamintește faptul că IMM-urile sunt 
principalele motoare ale creșterii 
economice, ale competitivității, inovării și 
ocupării forței de muncă și recunoaște rolul 
important al acestora în asigurarea 
redresării și a stimulării economiei UE; 
salută, prin urmare, accentul pe care 
Strategia Europa 2020 îl pune pe politica 
industrială, îndeosebi prin inițiativa 
emblematică „O politică industrială 
integrată pentru era globalizării”, și 
subliniază necesitatea intensificării 
acțiunilor relevante pentru IMM-uri și în 
cadrul altor inițiative emblematice;

41. reamintește faptul că IMM-urile sunt 
principalele motoare ale creșterii 
economice, ale competitivității, inovării și 
ocupării forței de muncă și recunoaște rolul 
important al acestora în asigurarea 
redresării și a stimulării economiei UE; 
salută, prin urmare, accentul pe care 
Strategia Europa 2020 îl pune pe politica 
industrială, îndeosebi prin inițiativa 
emblematică „O politică industrială 
integrată pentru era globalizării”, și 
subliniază necesitatea intensificării 
acțiunilor relevante pentru IMM-uri și în 
cadrul altor inițiative emblematice, precum 
și a asigurării de microfinanțare pentru 
demararea de mici afaceri;

Or. en

Amendamentul 394
Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. reamintește faptul că IMM-urile sunt 
principalele motoare ale creșterii 

41. reamintește faptul că IMM-urile sunt 
principalele motoare ale creșterii 
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economice, ale competitivității, inovării și 
ocupării forței de muncă și recunoaște rolul 
important al acestora în asigurarea 
redresării și a stimulării economiei UE; 
salută, prin urmare, accentul pe care 
Strategia Europa 2020 îl pune pe politica 
industrială, îndeosebi prin inițiativa 
emblematică „O politică industrială 
integrată pentru era globalizării”, și 
subliniază necesitatea intensificării 
acțiunilor relevante pentru IMM-uri și în 
cadrul altor inițiative emblematice;

economice, ale competitivității, inovării și 
ocupării forței de muncă și recunoaște rolul 
important al acestora în asigurarea 
redresării și a stimulării economiei UE; 
salută, prin urmare, accentul pe care 
Strategia Europa 2020 îl pune pe politica 
industrială, îndeosebi prin inițiativa 
emblematică „O politică industrială 
integrată pentru era globalizării”, și 
subliniază necesitatea intensificării 
acțiunilor relevante pentru IMM-uri și în 
cadrul altor inițiative emblematice, dar și 
al viitoarei politici de coeziune;

Or. en

Amendamentul 395
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho în numele Grupului 
PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 41a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41a. subliniază faptul că o bază 
industrială competitivă, inovatoare și 
diversificată este esențială pentru 
atingerea obiectivului privind crearea 
unei economii europene competitive, 
sustenabile și favorabile incluziunii;

Or. en

Amendamentul 396
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. cere ca IMM-urile și întreprinzătorii să 
fie plasați în centrul Strategiei Europa 
2020; în consecință, solicită un sprijin 

42. cere ca IMM-urile și întreprinzătorii să 
fie plasați în centrul Strategiei Europa 
2020; în consecință, solicită un sprijin 
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sporit în viitorul CFM pentru toate 
programele și instrumentele destinate 
stimulării IMM-urilor, în special programul 
pentru competitivitate și inovare (PCI); de 
asemenea, subliniază necesitatea unei mai 
mari accesibilități și necesitatea adaptării 
instrumentelor de finanțare la nevoile 
IMM-urilor, printre altele prin extinderea și 
dezvoltarea instrumentelor de garantare ale 
PCI și a mecanismului de finanțare cu 
partajarea riscurilor (MFPR) în contextul 
programului-cadru de cercetare;

sporit în viitorul CFM pentru toate 
programele și instrumentele destinate 
stimulării IMM-urilor, cum ar fi Legea 
privind întreprinderile mici  („Small 
Business Act”), în special programul 
pentru competitivitate și inovare (PCI); de 
asemenea, subliniază necesitatea unei mai 
mari accesibilități și necesitatea adaptării 
instrumentelor de finanțare la nevoile 
IMM-urilor, printre altele prin extinderea și 
dezvoltarea instrumentelor de garantare ale 
PCI și a mecanismului de finanțare cu 
partajarea riscurilor (MFPR) în contextul 
programului-cadru de cercetare;

Or. en

Amendamentul 397
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. cere ca IMM-urile și întreprinzătorii să 
fie plasați în centrul Strategiei Europa 
2020; în consecință, solicită un sprijin 
sporit în viitorul CFM pentru toate 
programele și instrumentele destinate 
stimulării IMM-urilor, în special programul 
pentru competitivitate și inovare (PCI); de 
asemenea, subliniază necesitatea unei mai 
mari accesibilități și necesitatea adaptării 
instrumentelor de finanțare la nevoile 
IMM-urilor, printre altele prin extinderea și 
dezvoltarea instrumentelor de garantare ale 
PCI și a mecanismului de finanțare cu 
partajarea riscurilor (MFPR) în contextul 
programului-cadru de cercetare;

42. cere ca IMM-urile și întreprinzătorii să 
fie plasați în centrul Strategiei Europa 2020
și subliniază rolul-cheie al acestora în 
tranziția către o economie care folosește 
eficient resursele; în consecință, solicită un 
sprijin sporit în viitorul CFM pentru toate 
programele și instrumentele destinate 
stimulării dezvoltării de IMM-uri 
ecoinovatoare și susținerii introducerii de 
soluții ecoinovatoare în toate lanțurile de 
valori ale IMM-urilor, în special 
programul pentru competitivitate și inovare 
(PCI), dar și prin folosirea fondurilor 
structurale; de asemenea, subliniază 
necesitatea unei mai mari accesibilități și 
necesitatea adaptării instrumentelor de 
finanțare la nevoile IMM-urilor, printre 
altele prin extinderea și dezvoltarea 
instrumentelor de garantare ale PCI și a 
mecanismului de finanțare cu partajarea 
riscurilor (MFPR) în contextul 
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programului-cadru de cercetare, precum și 
prin crearea unui portal de acces unic;

Or. en

Amendamentul 398
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. cere ca IMM-urile și întreprinzătorii să 
fie plasați în centrul Strategiei Europa 
2020; în consecință, solicită un sprijin 
sporit în viitorul CFM pentru toate 
programele și instrumentele destinate 
stimulării IMM-urilor, în special programul 
pentru competitivitate și inovare (PCI); de 
asemenea, subliniază necesitatea unei mai 
mari accesibilități și necesitatea adaptării 
instrumentelor de finanțare la nevoile 
IMM-urilor, printre altele prin extinderea și 
dezvoltarea instrumentelor de garantare ale 
PCI și a mecanismului de finanțare cu 
partajarea riscurilor (MFPR) în contextul 
programului-cadru de cercetare;

42. cere ca IMM-urile și întreprinzătorii să 
fie plasați în centrul Strategiei Europa 
2020; în consecință, solicită un sprijin 
sporit în viitorul CFM pentru toate 
programele și instrumentele destinate 
stimulării IMM-urilor, în special programul 
pentru competitivitate și inovare (PCI), 
printr-o mai bună concentrare a 
fondurilor și instrumentelor comunitare 
pentru IMM-uri în bugetul UE; de 
asemenea, subliniază necesitatea unei mai 
mari accesibilități și necesitatea adaptării 
instrumentelor de finanțare la nevoile 
IMM-urilor, printre altele prin extinderea și 
dezvoltarea instrumentelor de garantare ale 
PCI și a mecanismului de finanțare cu 
partajarea riscurilor (MFPR) în contextul 
programului-cadru de cercetare; solicită 
Comisiei accentuarea mai puternică a 
instrumentelor financiare de tipul 
„mezanin” (mezzanine financing) în
cadrul următoarei generații de programe 
și susținerea acestora cu facilități și 
fonduri care implică partajarea riscurilor;

Or. en

Amendamentul 399
Cornelis de Jong
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Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. cere ca IMM-urile și întreprinzătorii să 
fie plasați în centrul Strategiei Europa 
2020; în consecință, solicită un sprijin 
sporit în viitorul CFM pentru toate 
programele și instrumentele destinate 
stimulării IMM-urilor, în special programul 
pentru competitivitate și inovare (PCI); de 
asemenea, subliniază necesitatea unei mai 
mari accesibilități și necesitatea adaptării 
instrumentelor de finanțare la nevoile 
IMM-urilor, printre altele prin extinderea și 
dezvoltarea instrumentelor de garantare ale 
PCI și a mecanismului de finanțare cu 
partajarea riscurilor (MFPR) în contextul 
programului-cadru de cercetare;

42. cere ca IMM-urile și întreprinzătorii să 
fie plasați în centrul Strategiei Europa 
2020; în consecință, solicită un sprijin 
sporit în viitorul CFM pentru toate 
programele și instrumentele destinate 
stimulării IMM-urilor, în special programul 
pentru competitivitate și inovare (PCI), ca 
parte a noului Fond pentru inovare și 
sustenabilitate; de asemenea, subliniază 
necesitatea unei mai mari accesibilități și 
necesitatea adaptării instrumentelor de 
finanțare la nevoile IMM-urilor, printre 
altele prin extinderea și dezvoltarea 
treptată a instrumentelor de garantare ale 
PCI și a mecanismului de finanțare cu 
partajarea riscurilor (MFPR) în contextul 
programului-cadru de cercetare;

Or. en

Amendamentul 400
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Jan Olbrycht, Danuta 
Maria Hübner, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski în numele 
Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. cere ca IMM-urile și întreprinzătorii să 
fie plasați în centrul Strategiei Europa 
2020; în consecință, solicită un sprijin 
sporit în viitorul CFM pentru toate 
programele și instrumentele destinate 
stimulării IMM-urilor, în special programul 
pentru competitivitate și inovare (PCI); de 
asemenea, subliniază necesitatea unei mai 
mari accesibilități și necesitatea adaptării 
instrumentelor de finanțare la nevoile 
IMM-urilor, printre altele prin extinderea și 

42. cere ca IMM-urile și întreprinzătorii să 
fie plasați în centrul Strategiei Europa 
2020; în consecință, solicită un sprijin 
sporit în viitorul CFM pentru toate 
programele și instrumentele destinate 
stimulării IMM-urilor, în special programul 
pentru competitivitate și inovare (PCI), 
precum și în cadrul politicii de coeziune a 
UE; propune o mai bună concentrare a 
fondurilor și instrumentelor comunitare 
pentru IMM-uri în bugetul UE; de 
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dezvoltarea instrumentelor de garantare ale 
PCI și a mecanismului de finanțare cu 
partajarea riscurilor (MFPR) în contextul 
programului-cadru de cercetare;

asemenea, subliniază necesitatea unei mai 
mari accesibilități și necesitatea adaptării 
instrumentelor de finanțare la nevoile 
IMM-urilor, printre altele prin extinderea și 
dezvoltarea instrumentelor de garantare ale 
PCI și a mecanismului de finanțare cu 
partajarea riscurilor (MFPR) în contextul 
programului-cadru de cercetare; solicită 
Comisiei accentuarea mai puternică a 
instrumentelor financiare de tipul 
„mezanin” în cadrul următorului CFM și 
susținerea acestora cu facilități și fonduri 
care implică partajarea riscurilor;

Or. en

Amendamentul 401
Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. cere ca IMM-urile și întreprinzătorii să 
fie plasați în centrul Strategiei Europa 
2020; în consecință, solicită un sprijin 
sporit în viitorul CFM pentru toate 
programele și instrumentele destinate 
stimulării IMM-urilor, în special programul 
pentru competitivitate și inovare (PCI); de 
asemenea, subliniază necesitatea unei mai 
mari accesibilități și necesitatea adaptării 
instrumentelor de finanțare la nevoile 
IMM-urilor, printre altele prin extinderea și 
dezvoltarea instrumentelor de garantare ale 
PCI și a mecanismului de finanțare cu 
partajarea riscurilor (MFPR) în contextul 
programului-cadru de cercetare;

42. cere ca IMM-urile și întreprinzătorii să 
fie plasați în centrul Strategiei Europa 
2020; în consecință, solicită un sprijin
sporit în viitorul CFM pentru toate 
programele și instrumentele destinate 
stimulării IMM-urilor, în special programul 
pentru competitivitate și inovare (PCI), în 
cazul în care acestea contribuie la crearea 
de locuri de muncă ecologice; de 
asemenea, subliniază necesitatea unei mai 
mari accesibilități și necesitatea adaptării 
instrumentelor de finanțare la nevoile 
IMM-urilor, printre altele prin extinderea și 
dezvoltarea instrumentelor de garantare ale 
PCI și a mecanismului de finanțare cu 
partajarea riscurilor (MFPR) în contextul 
programului-cadru de cercetare;

Or. en
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Amendamentul 402
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. cere ca IMM-urile și întreprinzătorii să 
fie plasați în centrul Strategiei Europa 
2020; în consecință, solicită un sprijin 
sporit în viitorul CFM pentru toate 
programele și instrumentele destinate 
stimulării IMM-urilor, în special programul 
pentru competitivitate și inovare (PCI); de 
asemenea, subliniază necesitatea unei mai 
mari accesibilități și necesitatea adaptării 
instrumentelor de finanțare la nevoile 
IMM-urilor, printre altele prin extinderea și 
dezvoltarea instrumentelor de garantare ale 
PCI și a mecanismului de finanțare cu 
partajarea riscurilor (MFPR) în contextul 
programului-cadru de cercetare;

42. cere ca IMM-urile și întreprinzătorii să 
fie plasați în centrul Strategiei Europa 
2020; în consecință, solicită un sprijin 
sporit în viitorul CFM pentru toate 
programele și instrumentele destinate 
stimulării IMM-urilor, în special programul 
pentru competitivitate și inovare (PCI); 
subliniază, prin urmare, importanța unei 
puneri în aplicare separate a programului 
pentru competitivitate și inovare (PCI); de 
asemenea, subliniază necesitatea unei mai 
mari accesibilități și necesitatea adaptării 
instrumentelor de finanțare la nevoile 
IMM-urilor, printre altele prin extinderea și 
dezvoltarea instrumentelor de garantare ale 
PCI și a mecanismului de finanțare cu 
partajarea riscurilor (MFPR) în contextul 
programului-cadru de cercetare;

Or. en

Amendamentul 403
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. cere ca IMM-urile și întreprinzătorii să 
fie plasați în centrul Strategiei Europa 
2020; în consecință, solicită un sprijin 
sporit în viitorul CFM pentru toate 
programele și instrumentele destinate 
stimulării IMM-urilor, în special programul 
pentru competitivitate și inovare (PCI); de 
asemenea, subliniază necesitatea unei mai 
mari accesibilități și necesitatea adaptării 

42. cere ca IMM-urile și întreprinzătorii să 
fie plasați în centrul Strategiei Europa 
2020; în consecință, solicită un sprijin 
sporit în viitorul CFM pentru toate 
programele și instrumentele destinate 
stimulării IMM-urilor, în special programul 
pentru competitivitate și inovare (PCI); de 
asemenea, subliniază necesitatea ca plățile 
pentru IMM-uri să fie efectuate într-un 
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instrumentelor de finanțare la nevoile 
IMM-urilor, printre altele prin extinderea și 
dezvoltarea instrumentelor de garantare ale 
PCI și a mecanismului de finanțare cu 
partajarea riscurilor (MFPR) în contextul 
programului-cadru de cercetare;

termen cât mai scurt posibil, considerând 
perioada de 30 de zile drept un standard 
solid; de asemenea, subliniază necesitatea 
unei mai mari accesibilități și necesitatea 
adaptării instrumentelor de finanțare la 
nevoile IMM-urilor, printre altele prin 
extinderea și dezvoltarea instrumentelor de 
garantare ale PCI și a mecanismului de 
finanțare cu partajarea riscurilor (MFPR) în 
contextul programului-cadru de cercetare;

Or. en

Amendamentul 404
Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. cere ca IMM-urile și întreprinzătorii să 
fie plasați în centrul Strategiei Europa 
2020; în consecință, solicită un sprijin 
sporit în viitorul CFM pentru toate 
programele și instrumentele destinate 
stimulării IMM-urilor, în special programul 
pentru competitivitate și inovare (PCI); de 
asemenea, subliniază necesitatea unei mai 
mari accesibilități și necesitatea adaptării 
instrumentelor de finanțare la nevoile 
IMM-urilor, printre altele prin extinderea și 
dezvoltarea instrumentelor de garantare ale 
PCI și a mecanismului de finanțare cu 
partajarea riscurilor (MFPR) în contextul 
programului-cadru de cercetare;

42. cere ca IMM-urile și întreprinzătorii să 
fie plasați în centrul Strategiei Europa 
2020; în consecință, solicită un sprijin 
sporit în viitorul CFM pentru toate 
programele și instrumentele destinate 
stimulării IMM-urilor, în special programul 
pentru competitivitate și inovare (PCI); de 
asemenea, subliniază necesitatea unei mai 
mari accesibilități și necesitatea adaptării 
instrumentelor de finanțare (simplificare)
la nevoile IMM-urilor, printre altele prin 
extinderea și dezvoltarea instrumentelor de 
garantare ale PCI și a mecanismului de 
finanțare cu partajarea riscurilor (MFPR) în 
contextul programului-cadru de cercetare; 
subliniază necesitatea reducerii 
birocrației, în conformitate cu cerințele de 
control și  verificare a punerii în aplicare 
a instrumentelor financiare;

Or. it
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Amendamentul 405
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 42a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Relansarea pieței unice
42a. subliniază faptul că UE ar trebui să 
exploateze la maximum potențialul de 
creștere al pieței interne și să finalizeze 
piața unică, îndeosebi în domeniul 
serviciilor, al transportului, al energiei, al 
telecomunicațiilor și al supravegherii 
pieței, în spiritul raportului Monti;

Or. en

Amendamentul 406
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 42b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42b. solicită o punere în aplicare rapidă și 
ambițioasă a Actului privind piața unică, 
în special a priorităților-cheie ale 
acestuia, în vederea relansării și 
finalizării pieței unice, astfel încât Europa 
să poată îndeplini aceste obiective ale 
agendei UE 2020 și să iasă din criză ca o 
economie de piață socială, foarte 
competitivă;

Or. en

Amendamentul 407
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 43
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. consideră că UE ar trebui să aibă rol de 
primă importanță în crearea și aplicarea
tehnologiilor informației și comunicațiilor; 
subliniază necesitatea de a dezvolta libera 
circulație a conținuturilor și a 
cunoștințelor, așa-numita „a cincea 
libertate”; subliniază importanța 
implementării rapide a Agendei digitale a 
Uniunii și a continuării eforturilor pentru a 
asigura, până în 2020, accesul universal și 
de mare viteză la conexiuni în bandă largă 
fixă și mobilă pentru toți cetățenii, în 
special în regiunile mai slab dezvoltate;

43. consideră că UE ar trebui să aibă rol de 
primă importanță în crearea și 
consolidarea rolului tehnologiilor 
informației și comunicațiilor și al 
standardelor deschise pentru inovații, ca 
sprijin pentru sustenabilitate și 
ecoeficiență; subliniază necesitatea de a 
dezvolta libera circulație a conținuturilor și 
a cunoștințelor, așa-numita „a cincea 
libertate”; subliniază importanța 
implementării rapide a Agendei digitale a 
Uniunii și a continuării eforturilor pentru a 
asigura, până în 2020, accesul universal și 
de mare viteză la conexiuni în bandă largă 
fixă și mobilă pentru toți cetățenii, în 
special în regiunile mai slab dezvoltate;

Or. en

Amendamentul 408
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. consideră că UE ar trebui să aibă rol de 
primă importanță în crearea și aplicarea 
tehnologiilor informației și comunicațiilor; 
subliniază necesitatea de a dezvolta libera 
circulație a conținuturilor și a 
cunoștințelor, așa-numita „a cincea 
libertate”; subliniază importanța 
implementării rapide a Agendei digitale a 
Uniunii și a continuării eforturilor pentru a 
asigura, până în 2020, accesul universal și 
de mare viteză la conexiuni în bandă largă 
fixă și mobilă pentru toți cetățenii, în 
special în regiunile mai slab dezvoltate;

43. consideră că UE ar trebui să aibă rol de 
primă importanță în crearea și aplicarea 
tehnologiilor informației și comunicațiilor; 
subliniază necesitatea de a dezvolta libera 
circulație a conținuturilor și a 
cunoștințelor, așa-numita „a cincea 
libertate”; subliniază importanța 
implementării rapide a Agendei digitale a 
Uniunii și a continuării eforturilor pentru a 
asigura, până în 2020, accesul universal și 
de mare viteză la conexiuni în bandă largă 
fixă și mobilă pentru toți rezidenții UE, în 
special în regiunile mai slab dezvoltate, 
acoperind decalajele la nivel digital și 
consolidând accesul la servicii pentru 
grupurile dezavantajate;
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Or. en

Amendamentul 409
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. consideră că UE ar trebui să aibă rol de 
primă importanță în crearea și aplicarea 
tehnologiilor informației și comunicațiilor; 
subliniază necesitatea de a dezvolta libera 
circulație a conținuturilor și a 
cunoștințelor, așa-numita „a cincea 
libertate”; subliniază importanța 
implementării rapide a Agendei digitale a 
Uniunii și a continuării eforturilor pentru 
a asigura, până în 2020, accesul universal 
și de mare viteză la conexiuni în bandă 
largă fixă și mobilă pentru toți cetățenii, 
în special în regiunile mai slab dezvoltate;

43. consideră că UE ar trebui să aibă rol de 
primă importanță în crearea și aplicarea 
tehnologiilor informației și comunicațiilor; 
subliniază necesitatea de a dezvolta libera 
circulație a conținuturilor și a 
cunoștințelor, așa-numita „a cincea 
libertate”; subliniază importanța 
implementării rapide a Agendei digitale a 
Uniunii și a asigurării, pentru toți 
europenii, a unui acces la viteze de 
internet de peste 30 Mbps și pentru un 
procent de 50 % sau mai mare de 
gospodării europene, a unui acces la 
conexiuni la internet de peste 100 Mbps 
până în 2020, inclusiv în regiunile mai slab 
dezvoltate;

Or. en

Amendamentul 410
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. consideră că UE ar trebui să aibă rol de 
primă importanță în crearea și aplicarea 
tehnologiilor informației și comunicațiilor; 
subliniază necesitatea de a dezvolta libera 
circulație a conținuturilor și a 
cunoștințelor, așa-numita „a cincea 
libertate”; subliniază importanța 
implementării rapide a Agendei digitale a 

43. consideră că UE ar trebui să aibă rol de 
primă importanță în crearea și aplicarea 
tehnologiilor informației și comunicațiilor; 
subliniază necesitatea de a dezvolta libera 
circulație a ideilor și a cunoștințelor, așa-
numita „a cincea libertate”; subliniază 
importanța implementării rapide a Agendei 
digitale a Uniunii și a continuării 
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Uniunii și a continuării eforturilor pentru a 
asigura, până în 2020, accesul universal și 
de mare viteză la conexiuni în bandă largă 
fixă și mobilă pentru toți cetățenii, în 
special în regiunile mai slab dezvoltate;

eforturilor pentru a asigura, până în 2020, 
accesul universal și de mare viteză la 
conexiuni în bandă largă fixă și mobilă 
pentru toți cetățenii, în special în regiunile 
mai slab dezvoltate;

Or. en

Amendamentul 411
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. consideră că UE ar trebui să aibă rol de 
primă importanță în crearea și aplicarea 
tehnologiilor informației și comunicațiilor; 
subliniază necesitatea de a dezvolta libera 
circulație a conținuturilor și a 
cunoștințelor, așa-numita „a cincea 
libertate”; subliniază importanța 
implementării rapide a Agendei digitale a 
Uniunii și a continuării eforturilor pentru a 
asigura, până în 2020, accesul universal și 
de mare viteză la conexiuni în bandă largă 
fixă și mobilă pentru toți cetățenii, în 
special în regiunile mai slab dezvoltate;

43. consideră că UE ar trebui să aibă rol de 
primă importanță în crearea și aplicarea 
tehnologiilor informației și comunicațiilor, 
dat fiind că respectivele comunicări 
privind Agenda digitală, conexiunile în 
bandă largă, Uniunea inovării și 
Programul pentru politica în domeniul 
spectrului de frecvențe radio formează un 
pachet amplu; subliniază necesitatea de a 
dezvolta libera circulație a conținuturilor și 
a cunoștințelor; subliniază importanța 
implementării rapide a Agendei digitale a 
Uniunii și a continuării eforturilor pentru a 
asigura, până în 2020, accesul universal și 
de mare viteză la conexiuni în bandă largă, 
fie terestră, fixă și mobilă, fie prin satelit, 
pentru toți cetățenii și consumatorii, în 
special în regiunile mai slab dezvoltate; de 
asemenea, subliniază importanța 
promovării inițiativelor electronice care 
asigură punerea rapidă în aplicare a 
Agendei digitale a UE;

Or. en

Amendamentul 412
Cornelis de Jong, Jürgen Klute



AM\864450RO.doc 121/127 PE462.729v01-00

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 44

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44. subliniază importanța strategică a 
proiectelor majore din acest domeniu:
sistemele europene de navigație globală 
prin satelit (Galileo și Serviciul european 
geostaționar mixt de navigare),
Monitorizarea globală pentru mediu și 
securitate și Cerul unic european; insistă 
asupra faptului că, având în vedere 
termenele îndelungate pe care le presupun 
aceste proiecte și nivelurile investițiilor de 
capital deja angajate, sunt necesare 
angajamente financiare suficiente și 
consecvente pentru perioadele de 
planificare financiară;

44. constată faptul că toate părțile private 
s-au retras din programul Galileo, 
contribuabilii devenind pe deplin 
răspunzători; prin urmare, pune sub 
semnul întrebării viabilitatea unui astfel 
de proiect de mare amploare și insistă 
asupra faptului că, în ceea ce privește 
Monitorizarea globală pentru mediu și 
securitate și Cerul unic european, având în 
vedere termenele îndelungate pe care le 
presupun aceste proiecte și nivelurile 
investițiilor de capital deja angajate, sunt 
necesare angajamente financiare suficiente 
și consistente pentru perioadele de 
planificare financiară;

Or. en

Amendamentul 413
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluție
Punctul 44

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44. subliniază importanța strategică a 
proiectelor majore din acest domeniu: 
sistemele europene de navigație globală 
prin satelit (Galileo și Serviciul european 
geostaționar mixt de navigare), 
Monitorizarea globală pentru mediu și 
securitate și Cerul unic european; insistă 
asupra faptului că, având în vedere 
termenele îndelungate pe care le presupun 
aceste proiecte și nivelurile investițiilor de 
capital deja angajate, sunt necesare 
angajamente financiare suficiente și 
consecvente pentru perioadele de 
planificare financiară;

44. menționează proiectele majore din 
acest domeniu: insistă asupra faptului că, 
având în vedere termenele îndelungate pe 
care le presupun aceste proiecte și 
nivelurile investițiilor de capital deja 
angajate, sunt necesare angajamente 
financiare suficiente și consecvente pentru 
perioadele de planificare financiară;
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Or. pt

Amendamentul 414
Jürgen Klute, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 44

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44. subliniază importanța strategică a 
proiectelor majore din acest domeniu: 
sistemele europene de navigație globală 
prin satelit (Galileo și Serviciul european 
geostaționar mixt de navigare), 
Monitorizarea globală pentru mediu și 
securitate și Cerul unic european; insistă 
asupra faptului că, având în vedere 
termenele îndelungate pe care le 
presupun aceste proiecte și nivelurile 
investițiilor de capital deja angajate, sunt 
necesare angajamente financiare 
suficiente și consecvente pentru 
perioadele de planificare financiară;

44. subliniază importanța strategică a 
proiectelor majore din acest domeniu: 
sistemele europene de navigație globală 
prin satelit (Galileo și Serviciul european 
geostaționar mixt de navigare), 
Monitorizarea globală pentru mediu și 
securitate și Cerul unic european; insistă 
asupra faptului că finanțarea de la bugetul 
UE ar trebui limitată și, dacă sunt 
necesare resurse suplimentare, acestea nu 
ar trebui oferite de UE;

Or. en

Amendamentul 415
Damien Abad

Propunere de rezoluție
Punctul 44

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44. subliniază importanța strategică a 
proiectelor majore din acest domeniu: 
sistemele europene de navigație globală 
prin satelit (Galileo și Serviciul european 
geostaționar mixt de navigare), 
Monitorizarea globală pentru mediu și 
securitate și Cerul unic european; insistă 
asupra faptului că, având în vedere 
termenele îndelungate pe care le presupun 
aceste proiecte și nivelurile investițiilor de 

44. subliniază importanța strategică a 
proiectelor majore din acest domeniu în 
vederea elaborării unei adevărate politici 
industriale europene, bazate pe proiecte 
practice cu beneficii tangibile pentru 
public și întreprinderi, cum ar fi sistemele 
europene de navigație globală prin satelit
(Galileo și Serviciul european geostaționar 
mixt de navigare), programul GMES și 
Cerul unic european; insistă asupra faptului 
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capital deja angajate, sunt necesare 
angajamente financiare suficiente și 
consecvente pentru perioadele de 
planificare financiară;

că, având în vedere termenele îndelungate 
pe care le presupun aceste proiecte și 
nivelurile investițiilor de capital deja 
angajate, sunt necesare angajamente 
financiare suficiente și consecvente pentru 
perioadele de planificare financiară, în 
vederea respectării cerințelor tehnice ale 
acestora, conform unui program care 
asigură relevanța și viabilitatea acestora;

Or. en

Amendamentul 416
Richard Ashworth

Propunere de rezoluție
Punctul 44

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44. subliniază importanța strategică a 
proiectelor majore din acest domeniu: 
sistemele europene de navigație globală 
prin satelit (Galileo și Serviciul european 
geostaționar mixt de navigare), 
Monitorizarea globală pentru mediu și 
securitate și Cerul unic european; insistă 
asupra faptului că, având în vedere 
termenele îndelungate pe care le presupun 
aceste proiecte și nivelurile investițiilor de 
capital deja angajate, sunt necesare 
angajamente financiare suficiente și 
consecvente pentru perioadele de 
planificare financiară;

44. subliniază importanța strategică a 
proiectelor majore din acest domeniu: 
sistemele europene de navigație globală 
prin satelit (Galileo și Serviciul european 
geostaționar mixt de navigare), 
Monitorizarea globală pentru mediu și 
securitate și SESAR; insistă asupra faptului 
că, având în vedere termenele îndelungate 
pe care le presupun aceste proiecte și 
nivelurile investițiilor de capital deja 
angajate, sunt necesare angajamente 
financiare suficiente și consecvente pentru 
perioadele de planificare financiară, în 
vederea asigurării punerii în aplicare cu 
succes a acestora și a obținerii de 
beneficii aferente, precum și pentru a 
asigura, în special, utilizarea SESAR, ca o 
condiție pentru  finalizarea deplină a 
Cerului unic european;

Or. en

Amendamentul 417
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
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Carvalho în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 44

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44. subliniază importanța strategică a 
proiectelor majore din acest domeniu: 
sistemele europene de navigație globală 
prin satelit (Galileo și Serviciul european 
geostaționar mixt de navigare), 
Monitorizarea globală pentru mediu și 
securitate și Cerul unic european; insistă 
asupra faptului că, având în vedere 
termenele îndelungate pe care le presupun 
aceste proiecte și nivelurile investițiilor de 
capital deja angajate, sunt necesare 
angajamente financiare suficiente și 
consecvente pentru perioadele de 
planificare financiară;

44. subliniază importanța strategică a 
proiectelor majore din acest domeniu: 
sistemele europene de navigație globală 
prin satelit (Galileo și Serviciul european 
geostaționar mixt de navigare), 
Monitorizarea globală pentru mediu și 
securitate și SESAR, care va permite 
crearea unui Cer unic european; insistă 
asupra faptului că, având în vedere 
termenele îndelungate pe care le presupun 
aceste proiecte și nivelurile investițiilor de 
capital deja angajate, sunt necesare 
angajamente financiare suficiente și 
consecvente pentru perioadele de 
planificare financiară; consideră că 
dezvoltarea unei politici europene privind 
spațiul, elaborate recent,  ar necesita, în 
mod logic, o linie bugetară proprie, cu 
finanțare adecvată;

Or. en

Amendamentul 418
Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 44

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44. subliniază importanța strategică a 
proiectelor majore din acest domeniu: 
sistemele europene de navigație globală 
prin satelit (Galileo și Serviciul european 
geostaționar mixt de navigare), 
Monitorizarea globală pentru mediu și 
securitate și Cerul unic european; insistă 
asupra faptului că, având în vedere 
termenele îndelungate pe care le presupun 

44. subliniază importanța strategică a 
proiectelor majore din acest domeniu: 
sistemele europene de navigație globală 
prin satelit (Galileo și Serviciul european 
geostaționar mixt de navigare), 
Monitorizarea globală pentru mediu și 
securitate și Cerul unic european; constată 
faptul că toate părțile private s-au retras 
din programul Galileo și contribuabilii au 



AM\864450RO.doc 125/127 PE462.729v01-00

RO

aceste proiecte și nivelurile investițiilor de 
capital deja angajate, sunt necesare 
angajamente financiare suficiente și 
consecvente pentru perioadele de 
planificare financiară;

devenit pe deplin răspunzători; insistă 
asupra faptului că, având în vedere 
termenele îndelungate pe care le presupun 
aceste proiecte și nivelurile investițiilor de 
capital deja angajate, finanțarea din 
bugetul UE ar trebui limitată și, dacă se 
majorează costurile, aceste contribuții 
suplimentare nu ar trebui să provină din 
bugetul UE;

Or. en

Amendamentul 419
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 44

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44. subliniază importanța strategică a 
proiectelor majore din acest domeniu: 
sistemele europene de navigație globală 
prin satelit (Galileo și Serviciul european 
geostaționar mixt de navigare), 
Monitorizarea globală pentru mediu și 
securitate și Cerul unic european; insistă 
asupra faptului că, având în vedere 
termenele îndelungate pe care le presupun 
aceste proiecte și nivelurile investițiilor de 
capital deja angajate, sunt necesare 
angajamente financiare suficiente și 
consecvente pentru perioadele de 
planificare financiară;

44. subliniază importanța strategică a 
proiectelor majore din acest domeniu: 
sistemele europene de navigație globală 
prin satelit (Galileo și Serviciul european 
geostaționar mixt de navigare), 
Monitorizarea globală pentru mediu și 
securitate și Cerul unic european; insistă 
asupra faptului că, având în vedere 
termenele îndelungate pe care le presupun 
aceste proiecte și nivelurile investițiilor de 
capital deja angajate, sunt necesare 
angajamente financiare suficiente și 
consecvente pentru perioadele de 
planificare financiară; subliniază, cu toate 
acestea, faptul că finanțarea unor astfel 
de proiecte de mare amploare din bugetul 
UE nu ar trebui să fie în detrimentul altor 
proiecte și consideră că această 
contribuție de la bugetul UE ar trebui 
plafonată, dar și că astfel de proiecte de 
mare amploare ar trebui restrânse într-o 
(sub)rubrică separată;

Or. en
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Amendamentul 420
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 44

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44. subliniază importanța strategică a 
proiectelor majore din acest domeniu: 
sistemele europene de navigație globală 
prin satelit (Galileo și Serviciul european 
geostaționar mixt de navigare), 
Monitorizarea globală pentru mediu și 
securitate și Cerul unic european; insistă 
asupra faptului că, având în vedere
termenele îndelungate pe care le presupun 
aceste proiecte și nivelurile investițiilor de 
capital deja angajate, sunt necesare 
angajamente financiare suficiente și 
consecvente pentru perioadele de 
planificare financiară;

44. subliniază importanța strategică a 
proiectelor majore din acest domeniu: 
sistemele europene de navigație globală 
prin satelit (Galileo și Serviciul european 
geostaționar mixt de navigare), 
Monitorizarea globală pentru mediu și 
securitate și Cerul unic european; regretă
termenele îndelungate apărute și nivelurile 
investițiilor de capital deja angajate și 
solicită Comisiei să abandoneze aceste 
proiecte care reprezintă o pierdere a 
banilor contribuabililor;

Or. en

Amendamentul 421
Jürgen Klute, Sabine Lösing, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 44a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44a. subliniază faptul că, în anumite 
ocazii, Consiliul a declarat că sistemul 
constituit în cadrul programului Galileo 
este un sistem civil aflat sub control civil, 
cu alte cuvinte, sistemul este realizat pe 
bază de standarde civile plecând de la 
cerințe civile și sub controlul instituțiilor 
Uniunii Europene, prin urmare, sistemul 
Galileo și, în special, PRS nu trebuie 
folosite în scopuri militare, mai ales nu 
pentru misiuni și operațiuni PESA;

Or. en
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