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Amendamentul 861
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 84

Propunerea de rezoluție Amendamentul

84. subliniază că politica externă a UE ar 
trebui să se întemeieze pe principiile și 
valorile fondatoare ale Uniunii, și anume 
democrația, respectarea drepturilor 
omului și statul de drept; reafirmă 
necesitatea înzestrării Uniunii cu 
mijloacele adecvate și orientate necesare 
promovării acestor valori pe plan 
mondial;

eliminat

Or. en

Amendamentul 862
Bas Eickhout, Helga Trüpel, Franziska Katharina Brantner

Propunere de rezoluție
Punctul 84

Propunerea de rezoluție Amendamentul

84. subliniază că politica externă a UE ar 
trebui să se întemeieze pe principiile și 
valorile fondatoare ale Uniunii, și anume 
democrația, respectarea drepturilor omului 
și statul de drept; reafirmă necesitatea 
înzestrării Uniunii cu mijloacele adecvate 
și orientate necesare promovării acestor 
valori pe plan mondial;

84. subliniază că politica externă a UE ar 
trebui să se întemeieze pe principiile și 
valorile fondatoare ale Uniunii, și anume 
democrația, respectarea drepturilor omului, 
diversitatea și statul de drept, libertățile 
fundamentale și protecția mediului; 
reafirmă necesitatea înzestrării Uniunii cu 
mai multe mijloace adecvate și orientate 
necesare promovării acestor valori pe plan 
mondial; subliniază contribuția specială 
adusă prin intermediul IEDDO, întrucât 
acest instrument facilitează finanțarea de 
proiecte fără acordul țărilor terțe în care 
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se derulează acestea;

Or. en

Amendamentul 863
Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Punctul 84

Propunerea de rezoluție Amendamentul

84. subliniază că politica externă a UE ar 
trebui să se întemeieze pe principiile și 
valorile fondatoare ale Uniunii, și anume 
democrația, respectarea drepturilor omului 
și statul de drept; reafirmă necesitatea 
înzestrării Uniunii cu mijloacele adecvate 
și orientate necesare promovării acestor 
valori pe plan mondial;

84. subliniază că politica externă a UE ar 
trebui să se întemeieze pe principiile și 
valorile fondatoare ale Uniunii, și anume 
construcția păcii și prevenirea 
conflictelor, democrația, respectarea 
drepturilor omului și statul de drept; 
reafirmă necesitatea înzestrării Uniunii cu 
mijloacele adecvate și orientate necesare 
promovării acestor valori pe plan mondial;

Or. en

Amendamentul 864
Carl Haglund

Propunere de rezoluție
Punctul 84

Propunerea de rezoluție Amendamentul

84. subliniază că politica externă a UE ar 
trebui să se întemeieze pe principiile și 
valorile fondatoare ale Uniunii, și anume 
democrația, respectarea drepturilor omului 
și statul de drept; reafirmă necesitatea 
înzestrării Uniunii cu mijloacele adecvate 
și orientate necesare promovării acestor 
valori pe plan mondial;

84. subliniază că politica externă a UE ar 
trebui să se întemeieze pe principiile și 
valorile fondatoare ale Uniunii, și anume 
democrația, respectarea drepturilor omului 
și statul de drept; reafirmă necesitatea 
înzestrării Uniunii cu mijloacele adecvate 
și orientate necesare promovării acestor 
valori pe plan mondial și extinderii sferei 
de pace și de stabilitate în vecinătatea 
acesteia;

Or. en
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Amendamentul 865
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D 

Propunere de rezoluție
Punctul 84a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

84a. consideră că UE ar trebui să își 
asigure un rol politic proporțional cu 
sprijinul financiar pe care îl acordă;

Or. en

Amendamentul 866
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 85

Propunerea de rezoluție Amendamentul

85. consideră că o prioritate a agendei 
externe a Uniunii ar trebui să rămână 
crearea de relații strânse și fructuoase cu 
țările vecine; subliniază că sunt necesare 
angajamente financiare mai ferme pentru 
ca Uniunea să se ridice la nivelul 
provocărilor majore, cum ar fi sprijinirea 
tranziției către democrație și consolidarea 
acesteia, promovarea bunei guvernanțe și 
a drepturilor omului, dar și la nivelul 
așteptărilor înalte care decurg din 
responsabilitatea morală față de vecinii 
săi;

85. consideră că o prioritate a agendei 
externe a statelor membre ar trebui să 
rămână crearea de relații strânse și 
fructuoase cu țările vecine; subliniază că 
nu sunt necesare angajamente financiare 
pentru Uniune; 

Or. en

Amendamentul 867
Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Danuta Maria Hübner, Czesław Adam 
Siekierski
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Propunere de rezoluție
Punctul 85

Propunerea de rezoluție Amendamentul

85. consideră că o prioritate a agendei 
externe a Uniunii ar trebui să rămână 
crearea de relații strânse și fructuoase cu 
țările vecine; subliniază că sunt necesare 
angajamente financiare mai ferme pentru 
ca Uniunea să se ridice la nivelul 
provocărilor majore, cum ar fi sprijinirea 
tranziției către democrație și consolidarea 
acesteia, promovarea bunei guvernanțe și a 
drepturilor omului, dar și la nivelul 
așteptărilor înalte care decurg din 
responsabilitatea morală față de vecinii săi;

85. consideră că o prioritate a agendei 
externe a Uniunii ar trebui să rămână 
crearea de relații strânse și fructuoase cu 
țările vecine; subliniază că sunt necesare 
angajamente financiare mai ferme pentru 
ca Uniunea să se ridice la nivelul 
provocărilor majore, cum ar fi sprijinirea
tranziției către democrație și consolidarea 
acesteia, promovarea bunei guvernanțe și a 
drepturilor omului, dar și la nivelul 
așteptărilor înalte care decurg din 
responsabilitatea morală față de vecinii săi;
în plus,are ferma convingere că orice 
cheltuieli în acest sens ar trebui să fie 
condiționate, ținându-se seama de 
implicarea țării partenere în cauză și de 
progresul făcut în îndeplinirea obligațiilor 
asumate până în momentul respectiv;

Or. en

Amendamentul 868
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 85

Propunerea de rezoluție Amendamentul

85. consideră că o prioritate a agendei 
externe a Uniunii ar trebui să rămână 
crearea de relații strânse și fructuoase cu 
țările vecine; subliniază că sunt necesare 
angajamente financiare mai ferme pentru 
ca Uniunea să se ridice la nivelul 
provocărilor majore, cum ar fi sprijinirea 
tranziției către democrație și consolidarea 
acesteia, promovarea bunei guvernanțe și a 
drepturilor omului, dar și la nivelul 
așteptărilor înalte care decurg din 
responsabilitatea morală față de vecinii săi;

85. consideră că UE are o responsabilitate 
specială în cadrul comunității 
internaționale privind promovare 
securității, democrației și prosperității în 
țările din vecinătatea Europei, în care 
dezvoltarea economică și progresul 
stabilității sunt în interesul direct al UE; 
prin urmare, consideră că o prioritate a 
agendei externe a Uniunii ar trebui să 
rămână crearea de relații strânse și 
fructuoase cu țările vecine; subliniază că 
sunt necesare angajamente financiare mai 
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ferme pentru ca Uniunea să se ridice la 
nivelul provocărilor majore, cum ar fi 
sprijinirea tranziției către democrație și 
consolidarea acesteia, promovarea bunei 
guvernanțe și a drepturilor omului, dar și la 
nivelul așteptărilor înalte care decurg din 
responsabilitatea morală față de vecinii săi; 
remarcă învățămintele desprinse din 
problemele anterioare întâmpinate de 
programe ale politicii de vecinătate; este 
de părere că normele privind 
condiționalitatea ar trebui să fie 
consolidate și că fondurile ar trebui să fie 
acordate beneficiarilor numai în anumite 
condiții, precum îmbunătățirea procesului 
democratic și gestiunea bugetară 
sănătoasă, scăderea nivelului corupției și 
capacitatea de a utiliza fondurile UE în 
mod transparent, eficient și responsabil;

Or. en

Amendamentul 869
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 85

Propunerea de rezoluție Amendamentul

85. consideră că o prioritate a agendei 
externe a Uniunii ar trebui să rămână 
crearea de relații strânse și fructuoase cu 
țările vecine; subliniază că sunt necesare 
angajamente financiare mai ferme pentru 
ca Uniunea să se ridice la nivelul 
provocărilor majore, cum ar fi sprijinirea 
tranziției către democrație și consolidarea 
acesteia, promovarea bunei guvernanțe și a 
drepturilor omului, dar și la nivelul 
așteptărilor înalte care decurg din 
responsabilitatea morală față de vecinii săi;

85. consideră că o prioritate a agendei 
externe a Uniunii ar trebui să rămână 
crearea de relații strânse și fructuoase cu 
țările vecine; subliniază că sunt necesare 
angajamente financiare mai ferme pentru 
ca Uniunea să se ridice la nivelul 
provocărilor majore, cum ar fi sprijinirea 
tranziției către democrație și consolidarea 
acesteia, promovarea bunei guvernanțe și a 
drepturilor omului, inclusiv a drepturilor 
femeilor, dar și la nivelul așteptărilor înalte 
care decurg din responsabilitatea morală 
față de vecinii săi; consideră, în același 
timp, că utilizarea bine orientată a 
fondurilor este cel puțin la fel de 
importantă ca și nivelurile de finanțare; 
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prin urmare, solicită consolidarea 
principiului condiționalității în cadrul 
programelor de ajutor ale UE derulate în 
cadrul politicii de vecinătate;

Or. en

Amendamentul 870
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 85

Propunerea de rezoluție Amendamentul

85. consideră că o prioritate a agendei 
externe a Uniunii ar trebui să rămână 
crearea de relații strânse și fructuoase cu 
țările vecine; subliniază că sunt necesare 
angajamente financiare mai ferme pentru 
ca Uniunea să se ridice la nivelul 
provocărilor majore, cum ar fi sprijinirea 
tranziției către democrație și consolidarea 
acesteia, promovarea bunei guvernanțe și a 
drepturilor omului, dar și la nivelul 
așteptărilor înalte care decurg din 
responsabilitatea morală față de vecinii 
săi;

85. consideră că o prioritate a agendei 
externe a Uniunii ar trebui să rămână 
crearea de relații strânse și fructuoase cu 
țările vecine; subliniază, cu toate acestea,
că sunt necesare o reevaluare a 
priorităților și o alocare a resurselor astfel 
încât Uniunea să se ridice cu adevărat la 
nivelul provocărilor majore, cum ar fi 
sprijinirea tranziției către democrație și 
consolidarea acesteia, promovarea statului 
de drept, a bunei guvernanțe și a 
drepturilor omului în țările învecinate;

Or. en

Amendamentul 871
Reimer Böge, Ioannis Kasoulides, Simon Busuttil în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 85

Propunerea de rezoluție Amendamentul

85. consideră că o prioritate a agendei 
externe a Uniunii ar trebui să rămână 
crearea de relații strânse și fructuoase cu 
țările vecine; subliniază că sunt necesare 
angajamente financiare mai ferme pentru 

85. consideră că o prioritate a agendei 
externe a Uniunii ar trebui să rămână 
crearea de relații strânse și fructuoase cu 
țările vecine; subliniază că sunt necesare 
angajamente financiare mai ferme pentru 
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ca Uniunea să se ridice la nivelul 
provocărilor majore, cum ar fi sprijinirea 
tranziției către democrație și consolidarea 
acesteia, promovarea bunei guvernanțe și a
drepturilor omului, dar și la nivelul 
așteptărilor înalte care decurg din 
responsabilitatea morală față de vecinii săi;

ca Uniunea să se ridice la nivelul 
provocărilor majore, cum ar fi sprijinirea 
tranziției către democrație și consolidarea 
acesteia, promovarea bunei guvernanțe și a 
drepturilor omului, dar și la nivelul 
așteptărilor înalte care decurg din 
responsabilitatea morală față de vecinii săi; 
insistă în mod deosebit asupra necesității 
de a ajusta și a spori fondurile alocate 
politicii europene de vecinătate în 
contextul evenimentelor actuale și în
scopul unei mai bune promovări a păcii, 
libertății și securității în țările și în 
regiunile partenere;

Or. en

Amendamentul 872
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 85

Propunerea de rezoluție Amendamentul

85. consideră că o prioritate a agendei 
externe a Uniunii ar trebui să rămână 
crearea de relații strânse și fructuoase cu 
țările vecine; subliniază că sunt necesare 
angajamente financiare mai ferme pentru 
ca Uniunea să se ridice la nivelul 
provocărilor majore, cum ar fi sprijinirea 
tranziției către democrație și consolidarea 
acesteia, promovarea bunei guvernanțe și a 
drepturilor omului, dar și la nivelul 
așteptărilor înalte care decurg din 
responsabilitatea morală față de vecinii săi;

85. consideră că o prioritate a agendei 
externe a Uniunii ar trebui să rămână 
crearea de relații strânse și fructuoase cu 
țările vecine; subliniază, din acest motiv, 
faptul că îmbunătățirea funcționării 
Instrumentului european de vecinătate și 
parteneriat este extrem de importantă 
pentru a răspunde solicitărilor din ce în 
ce mai mari de la granițele UE; subliniază 
că sunt necesare angajamente financiare 
mai ferme pentru ca Uniunea să se ridice la 
nivelul provocărilor majore, cum ar fi 
sprijinirea tranziției către democrație și 
consolidarea acesteia, promovarea bunei 
guvernanțe și a drepturilor omului, dar și la 
nivelul așteptărilor înalte care decurg din 
responsabilitatea morală față de vecinii săi;

Or. en
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Amendamentul 873
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Propunere de rezoluție
Punctul 85

Propunerea de rezoluție Amendamentul

85. consideră că o prioritate a agendei 
externe a Uniunii ar trebui să rămână 
crearea de relații strânse și fructuoase cu 
țările vecine; subliniază că sunt necesare 
angajamente financiare mai ferme pentru 
ca Uniunea să se ridice la nivelul 
provocărilor majore, cum ar fi sprijinirea 
tranziției către democrație și consolidarea 
acesteia, promovarea bunei guvernanțe și a 
drepturilor omului, dar și la nivelul 
așteptărilor înalte care decurg din 
responsabilitatea morală față de vecinii săi;

85. consideră că o prioritate a agendei 
externe a Uniunii ar trebui să rămână 
crearea de relații strânse și fructuoase cu 
țările vecine; subliniază că sunt necesare 
angajamente financiare mai ferme pentru 
ca Uniunea să se ridice la nivelul 
provocărilor majore, cum ar fi sprijinirea 
tranziției către democrație și consolidarea 
acesteia, promovarea bunei guvernanțe și a 
drepturilor omului, inclusiv a drepturilor 
femeilor, dar și la nivelul așteptărilor înalte 
care decurg din responsabilitatea morală 
față de vecinii săi;

Or. en

Amendamentul 874
Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Punctul 85

Propunerea de rezoluție Amendamentul

85. consideră că o prioritate a agendei 
externe a Uniunii ar trebui să rămână 
crearea de relații strânse și fructuoase cu 
țările vecine; subliniază că sunt necesare 
angajamente financiare mai ferme pentru 
ca Uniunea să se ridice la nivelul 
provocărilor majore, cum ar fi sprijinirea 
tranziției către democrație și consolidarea 
acesteia, promovarea bunei guvernanțe și a 
drepturilor omului, dar și la nivelul 
așteptărilor înalte care decurg din 
responsabilitatea morală față de vecinii săi;

85. consideră că o prioritate a agendei 
externe a Uniunii ar trebui să rămână 
crearea de relații strânse și fructuoase cu 
țările vecine; subliniază că sunt necesare 
angajamente financiare mai ferme pentru 
ca Uniunea să se ridice la nivelul 
provocărilor majore, cum ar fi construcția 
păcii și prevenirea conflictelor, sprijinirea 
tranziției către democrație și consolidarea 
acesteia, promovarea bunei guvernanțe și a 
drepturilor omului, dar și la nivelul 
așteptărilor înalte care decurg din 
responsabilitatea morală față de vecinii săi;
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Or. en

Amendamentul 875
Carl Haglund

Propunere de rezoluție
Punctul 85

Propunerea de rezoluție Amendamentul

85. consideră că o prioritate a agendei 
externe a Uniunii ar trebui să rămână 
crearea de relații strânse și fructuoase cu 
țările vecine; subliniază că sunt necesare 
angajamente financiare mai ferme pentru 
ca Uniunea să se ridice la nivelul 
provocărilor majore, cum ar fi sprijinirea 
tranziției către democrație și consolidarea 
acesteia, promovarea bunei guvernanțe și a 
drepturilor omului, dar și la nivelul 
așteptărilor înalte care decurg din 
responsabilitatea morală față de vecinii săi;

85. consideră că o prioritate a agendei 
externe a Uniunii ar trebui să rămână 
crearea de relații strânse și fructuoase cu 
țările vecine; subliniază că sunt necesare 
angajamente financiare mai ferme pentru 
ca Uniunea să se ridice la nivelul 
provocărilor majore, cum ar fi sprijinirea 
tranziției către democrație, consolidarea 
alegerilor libere și a constituționalității, 
promovarea bunei guvernanțe și a 
drepturilor omului, dar și la nivelul 
așteptărilor înalte care decurg din 
responsabilitatea morală față de vecinii săi;

Or. en

Amendamentul 876
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 85a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

85a. remarcă faptul că UE se află în 
pragul unei noi extinderi, în special către 
Balcanii de Vest; consideră, așadar, că 
Instrumentul de preaderare trebuie să 
dispună de o finanțare solidă în următorii 
ani, pentru a pregăti viitoarele aderări; 
este de părere că IPA ar trebui să sprijine 
cu prioritate îmbunătățirile necesare 
pentru ca țările candidate să respecte 
acquis-ul comunitar și să faciliteze 
utilizarea fondurilor UE în beneficiul 
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societății civile, al partenerilor sociali, al 
minorităților, al ONG-urilor, al 
patrimoniului cultural, precum și al 
autorităților locale și regionale;

Or. en

Amendamentul 877
Elmar Brok

Propunere de rezoluție
Punctul 85b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

85b. solicită ca următorul CFM să ia în 
considerare costurile viitoarelor extinderi, 
precum aderarea Croației; în acest sens, 
solicită o abordare realistă cu privire la 
viitoarele runde de extindere, care să țină 
seama de implicațiile bugetare, în special 
pentru Balcanii de Vest; subliniază 
necesitatea de a dezvolta modele 
alternative pentru o apropiere treptată, 
precum parteneriate strategice sau 
EWR+, ținând seama de capacitatea de 
integrare a UE;

Or. en

Amendamentul 878
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 85c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

85c. solicită realocarea de asistență 
financiară pentru democratizarea țărilor 
din vecinătatea sudică alături de politica 
europeană de vecinătate revizuită, 
subliniind faptul că ar trebui să se 
urmărească cu prioritate construcția 
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democrației, statul de drept, dezvoltarea 
socială și economică durabilă și drepturile 
omului; consideră că orientarea politică 
asupra țărilor din vecinătatea sudică nu 
ar trebui să prejudicieze angajamentele pe 
termen lung ale Uniunii în vecinătatea 
estică;

Or. en

Amendamentul 879
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 85d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

85d. consideră că politica externă a 
Uniunii ar trebui să acorde mai multă 
atenție și un sprijin mai mare 
organizațiilor societății civile din țările 
terțe, în acest scop fiind necesară mai 
multă flexibilitate în cadrul bugetului, în 
special în cadrul Instrumentului 
european pentru democrație și drepturile 
omului (IEDDO);

Or. en

Amendamentul 880
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 86

Propunerea de rezoluție Amendamentul

86. accentuează faptul că Uniunea va 
trebui să-și adapteze rapid politica față de 
puterile mondiale emergente și să dezvolte 
noi parteneriate strategice cu acestea; în 
consecință, salută propunerea Comisiei 
cu privire la Instrumentul pentru țările 

eliminat
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industrializate (ITI+), subliniind că 
obiectivul general al noului instrument ar 
trebui să fie reducerea alocărilor AOD 
destinate acestor țări, în favoarea 
promovării altor activități de interes 
reciproc;

Or. en

Amendamentul 881
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 86

Propunerea de rezoluție Amendamentul

86. accentuează faptul că Uniunea va trebui 
să-și adapteze rapid politica față de puterile 
mondiale emergente și să dezvolte noi 
parteneriate strategice cu acestea; în 
consecință, salută propunerea Comisiei 
cu privire la Instrumentul pentru țările 
industrializate (ITI+), subliniind că 
obiectivul general al noului instrument ar 
trebui să fie reducerea alocărilor AOD 
destinate acestor țări, în favoarea 
promovării altor activități de interes 
reciproc;

86. accentuează faptul că Uniunea va trebui 
să-și adapteze rapid politica față de puterile 
mondiale emergente și să dezvolte noi 
parteneriate strategice cu acestea; propune, 
în acest sens, înlocuirea actualului 
Instrument pentru țările industrializate 
(ITI) cu un nou instrument de politică axat 
pe activități care să nu fie legate de AOD, 
ci de domenii de interes reciproc cu țările 
în cauză, inclusiv promovarea de bunuri 
publice globale precum combaterea 
schimbărilor climatice, biodiversitatea și 
cooperarea în domeniul cultural și al 
învățământului superior;

Or. en

Amendamentul 882
María Muñiz De Urquiza

Propunere de rezoluție
Punctul 86

Propunerea de rezoluție Amendamentul

86. accentuează faptul că Uniunea va trebui 
să-și adapteze rapid politica față de puterile 

86. accentuează faptul că Uniunea va trebui 
să-și adapteze rapid politica față de puterile 
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mondiale emergente și să dezvolte noi 
parteneriate strategice cu acestea; în 
consecință, salută propunerea Comisiei cu 
privire la Instrumentul pentru țările 
industrializate (ITI+), subliniind că 
obiectivul general al noului instrument ar 
trebui să fie reducerea alocărilor AOD 
destinate acestor țări, în favoarea 
promovării altor activități de interes 
reciproc;

mondiale emergente și să dezvolte noi 
parteneriate strategice cu acestea; în 
consecință, salută propunerea Comisiei cu 
privire la Instrumentul pentru țările 
industrializate (ITI+), subliniind că 
obiectivul general al noului instrument ar 
trebui să fie reducerea alocărilor AOD 
destinate acestor țări, în favoarea 
promovării altor activități de interes 
reciproc; consideră că, din cauza unui 
conflict interinstituțional cu privire la 
baza juridică, 18 țări din America Latină 
nu au beneficiat de instrumentul ITI+ și 
că o soluționare definitivă a acestei 
probleme ar trebui avută în vedere prin 
intermediul CFM;

Or. en

Amendamentul 883
James Elles

Propunere de rezoluție
Punctul 86

Propunerea de rezoluție Amendamentul

86. accentuează faptul că Uniunea va trebui 
să-și adapteze rapid politica față de puterile 
mondiale emergente și să dezvolte noi 
parteneriate strategice cu acestea; în 
consecință, salută propunerea Comisiei cu 
privire la Instrumentul pentru țările 
industrializate (ITI+), subliniind că 
obiectivul general al noului instrument ar 
trebui să fie reducerea alocărilor AOD 
destinate acestor țări, în favoarea 
promovării altor activități de interes 
reciproc;

86. accentuează faptul că Uniunea va trebui 
să-și adapteze rapid politica față de puterile 
mondiale emergente și să dezvolte noi 
parteneriate strategice cu acestea; solicită 
definirea clară a obiectivului, a direcției și 
a rezultatului acestor parteneriate în 
sensul următorului CFM; în consecință, 
salută propunerea Comisiei cu privire la 
Instrumentul pentru țările industrializate 
(ITI+), subliniind că obiectivul general al 
noului instrument ar trebui să fie reducerea 
alocărilor AOD destinate acestor țări, în 
favoarea promovării altor activități de 
interes reciproc;

Or. en
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Amendamentul 884
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 86a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

86a. este de părere că restructurarea 
instrumentelor financiare externe ale UE 
devine indispensabilă dacă se ține seama 
de provocările globale și de 
responsabilitățile la nivel mondial tot mai 
mari ale UE, în special în contextul 
actualelor evoluții politice din lumea 
arabă; sprijină, în acest sens, revizuirea și 
aplicarea mai strategică a instrumentelor 
sale externe, precum și dezvoltarea unor 
forme noi de cooperare și mecanisme de 
îndeplinire a obiectivelor, pentru a spori 
impactul și vizibilitatea acțiunii externe a 
UE și pentru a atinge obiectivul general 
de intensificare a consecvenței și 
coerenței acțiunii externe a UE;

Or. en

Amendamentul 885
Elmar Brok

Propunere de rezoluție
Punctul 86b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

86b. reconfirmă angajamentul UE în 
cadrul parteneriatului transatlantic cu 
SUA și obiectivul unei piețe transatlantice 
fără bariere; consideră că această piață ar 
trebui să reprezinte baza unui parteneriat 
transatlantic consolidat;

Or. en
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Amendamentul 886
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 87

Propunerea de rezoluție Amendamentul

87. reafirmă faptul că prevenirea și 
gestionarea crizelor reprezintă priorități 
majore ale UE; de aceea, subliniază 
necesitatea asigurării unor instrumente 
eficace finanțate corespunzător în această 
privință; este de părere că actualul 
Instrument de stabilitate rămâne un mijloc 
important de reacție imediată a Uniunii la 
situații de criză, dar că ar trebui să se 
pună mai mult accentul pe acțiuni 
preventive și pe termen lung, îndeosebi 
prin intermediul unor programe 
geografice cu o mai mare capacitate de 
reacție;

87. reafirmă faptul că prevenirea și 
gestionarea crizelor reprezintă priorități 
majore ale statelor membre; este de părere 
că actualul Instrument de stabilitate nu mai
fi necesar în viitor dacă cei care încalcă 
pactul ar fi sancționați la timp;

Or. en

Amendamentul 887
Bas Eickhout, Franziska Katharina Brantner

Propunere de rezoluție
Punctul 87

Propunerea de rezoluție Amendamentul

87. reafirmă faptul că prevenirea și 
gestionarea crizelor reprezintă priorități 
majore ale UE; de aceea, subliniază 
necesitatea asigurării unor instrumente 
eficace finanțate corespunzător în această 
privință; este de părere că actualul 
Instrument de stabilitate rămâne un mijloc 
important de reacție imediată a Uniunii la 
situații de criză, dar că ar trebui să se pună 
mai mult accentul pe acțiuni preventive și 
pe termen lung, îndeosebi prin 
intermediul unor programe geografice cu 
o mai mare capacitate de reacție;

87. reafirmă faptul că prevenirea și 
gestionarea crizelor reprezintă priorități 
majore ale UE; de aceea, subliniază 
necesitatea asigurării unor instrumente 
eficace finanțate corespunzător în această 
privință; este de părere că actualul 
Instrument de stabilitate rămâne un mijloc 
important de reacție imediată a Uniunii la 
situații de criză, dar că ar trebui să se pună 
accentul pe reacția la crize, construcția 
păcii, prevenirea și soluționarea 
conflictelor;
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Or. en

Amendamentul 888
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 87

Propunerea de rezoluție Amendamentul

87. reafirmă faptul că prevenirea și 
gestionarea crizelor reprezintă priorități 
majore ale UE; de aceea, subliniază 
necesitatea asigurării unor instrumente 
eficace finanțate corespunzător în această 
privință; este de părere că actualul 
Instrument de stabilitate rămâne un mijloc 
important de reacție imediată a Uniunii la 
situații de criză, dar că ar trebui să se pună 
mai mult accentul pe acțiuni preventive și 
pe termen lung, îndeosebi prin intermediul 
unor programe geografice cu o mai mare 
capacitate de reacție;

87. reafirmă faptul că prevenirea și 
gestionarea crizelor reprezintă priorități 
majore ale UE; de aceea, subliniază 
necesitatea asigurării unor instrumente 
eficace finanțate corespunzător în această 
privință; este de părere că actualul 
Instrument de stabilitate rămâne un mijloc 
important de reacție imediată a Uniunii la 
situații de criză, dar că ar trebui să se pună 
mai mult accentul pe acțiuni preventive și 
pe termen lung, îndeosebi prin intermediul 
unor programe geografice cu o mai mare 
capacitate de reacție și acordând prioritate 
protecției civile și ajutorării sinistraților;

Or. en

Amendamentul 889
Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Punctul 87

Propunerea de rezoluție Amendamentul

87. reafirmă faptul că prevenirea și 
gestionarea crizelor reprezintă priorități 
majore ale UE; de aceea, subliniază 
necesitatea asigurării unor instrumente 
eficace finanțate corespunzător în această 
privință; este de părere că actualul 
Instrument de stabilitate rămâne un mijloc 
important de reacție imediată a Uniunii la 
situații de criză, dar că ar trebui să se pună 
mai mult accentul pe acțiuni preventive și 

87. reafirmă faptul că prevenirea și 
gestionarea crizelor reprezintă priorități 
majore ale UE; de aceea, subliniază 
necesitatea asigurării unor instrumente 
eficace finanțate corespunzător în această 
privință; este de părere că actualul 
Instrument de stabilitate rămâne un mijloc 
important de reacție imediată a Uniunii la 
situații de criză, dar că ar trebui să se pună 
mai mult accentul pe construcția păcii și 
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pe termen lung, îndeosebi prin intermediul 
unor programe geografice cu o mai mare 
capacitate de reacție;

pe prevenirea conflictelor pe termen lung, 
îndeosebi prin intermediul unor programe 
geografice cu o mai mare capacitate de 
reacție;

Or. en

Amendamentul 890
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 87

Propunerea de rezoluție Amendamentul

87. reafirmă faptul că prevenirea și 
gestionarea crizelor reprezintă priorități 
majore ale UE; de aceea, subliniază 
necesitatea asigurării unor instrumente 
eficace finanțate corespunzător în această 
privință; este de părere că actualul 
Instrument de stabilitate rămâne un mijloc 
important de reacție imediată a Uniunii la 
situații de criză, dar că ar trebui să se pună 
mai mult accentul pe acțiuni preventive și 
pe termen lung, îndeosebi prin intermediul 
unor programe geografice cu o mai mare 
capacitate de reacție;

87. reafirmă faptul că prevenirea și 
gestionarea crizelor reprezintă priorități 
majore ale UE; de aceea, subliniază 
necesitatea asigurării unor instrumente 
eficace finanțate corespunzător în această 
privință; este de părere că actualul 
Instrument de stabilitate rămâne un mijloc 
important de reacție imediată a Uniunii la 
situații de criză, dar că ar trebui să se pună 
mai mult accentul pe acțiuni preventive și 
pe termen lung, inclusiv construcția păcii 
și prevenirea conflictelor, îndeosebi prin 
intermediul unor programe geografice cu o 
mai mare capacitate de reacție;

Or. en

Amendamentul 891
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 88

Propunerea de rezoluție Amendamentul

88. consideră că asistența umanitară joacă 
un rol important în relațiile externe ale 
UE; subliniază necesitatea asigurării 
unor alocări bugetare corespunzătoare 

88. consideră că, deși asistența umanitară 
nu ar trebui să fie trecută cu vederea, este 
necesar să se instituie mecanisme de 
control al modului în care sunt utilizate 
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destinate Instrumentului de ajutor 
umanitar și rezervei pentru ajutoare de 
urgență;

fondurile, înainte de acordarea altor 
ajutoare;

Or. en

Amendamentul 892
Richard Ashworth

Propunere de rezoluție
Punctul 88

Propunerea de rezoluție Amendamentul

88. consideră că asistența umanitară joacă 
un rol important în relațiile externe ale UE; 
subliniază necesitatea asigurării unor 
alocări bugetare corespunzătoare destinate 
Instrumentului de ajutor umanitar și 
rezervei pentru ajutoare de urgență;

88. consideră că asistența umanitară joacă 
un rol important în relațiile externe ale UE; 
subliniază necesitatea asigurării unor 
alocări bugetare corespunzătoare destinate 
Instrumentului de ajutor umanitar și 
rezervei pentru ajutoare de urgență; 
subliniază importanța consolidării și a 
îmbunătățirii actualelor mecanisme 
europene în domeniul ajutorului 
umanitar, mai degrabă decât crearea 
unor mecanisme noi la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 893
Sabine Lösing

Propunere de rezoluție
Punctul 88

Propunerea de rezoluție Amendamentul

88. consideră că asistența umanitară joacă 
un rol important în relațiile externe ale UE; 
subliniază necesitatea asigurării unor 
alocări bugetare corespunzătoare destinate 
Instrumentului de ajutor umanitar și 
rezervei pentru ajutoare de urgență;

88. consideră că asistența umanitară joacă 
un rol important în relațiile externe ale UE; 
subliniază necesitatea asigurării unor 
alocări bugetare corespunzătoare destinate 
Instrumentului de ajutor umanitar și 
rezervei pentru ajutoare de urgență; 
subliniază faptul că, deși, în prezent, 
forțele civile de protecție împotriva 
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dezastrelor și crizelor nu dispun de 
resurse suficiente sau de infrastructură 
pentru a avea o reacție adecvată și amplă 
în situații de criză sau în caz de dezastru 
natural, crizele și dezastrele nu ar trebui 
să conducă la desfășurarea sau 
transferarea de forțe militare pe teritoriul 
UE sau în afara acesteia; consideră că, în 
schimb, forțelor civile ar trebui să li se 
ofere resursele necesare pentru a-și 
îndeplini sarcinile în mod corespunzător, 
într-un cadru civil;

Or. en

Amendamentul 894
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 88

Propunerea de rezoluție Amendamentul

88. consideră că asistența umanitară joacă 
un rol important în relațiile externe ale UE; 
subliniază necesitatea asigurării unor 
alocări bugetare corespunzătoare
destinate Instrumentului de ajutor umanitar 
și rezervei pentru ajutoare de urgență;

88. consideră că asistența umanitară joacă 
un rol important în relațiile externe ale UE; 
remarcă faptul că numărul dezastrelor 
naturale tinde să crească, iar efectele 
acestora devin din ce în ce mai 
devastatoare, în timp ce conflictele tind să 
izbucnească din ce în ce mai des din 
cauza luptei pentru resurse precum 
energia, apa și materiile prime; consideră 
necesară, prin urmare, o mărire 
semnificativă în următorii ani a bugetului 
destinat Instrumentului de ajutor umanitar 
și rezervei pentru ajutoare de urgență 
pentru a evita solicitările anuale ad hoc
pentru finanțare suplimentară ale 
Comisiei Europene; acest buget ar trebui 
să rămână independent pentru a garanta 
neutralitatea ajutorului umanitar –
separat de alte considerente (de ex., 
geopolitice) sau interese;

Or. en
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Amendamentul 895
Bas Eickhout, Franziska Katharina Brantner

Propunere de rezoluție
Punctul 88

Propunerea de rezoluție Amendamentul

88. consideră că asistența umanitară joacă 
un rol important în relațiile externe ale UE; 
subliniază necesitatea asigurării unor 
alocări bugetare corespunzătoare destinate 
Instrumentului de ajutor umanitar și 
rezervei pentru ajutoare de urgență;

88. consideră că asistența umanitară joacă 
un rol important în relațiile externe ale UE; 
subliniază necesitatea asigurării unor 
alocări bugetare corespunzătoare destinate 
Instrumentului de ajutor umanitar și 
rezervei pentru ajutoare de urgență; 
precizează că, în cadrul reacției la crize 
sau dezastre, faza de după primele șase 
luni și de dinaintea revenirii la o 
programare normală de cooperare pentru 
dezvoltare nu este bine concepută în 
cadrul actualelor instrumente de 
finanțare și, prin urmare, consideră că ar 
trebui creat un fond nou, special, utilizat 
ulterior acordării ajutoarelor umanitare, 
destinat reabilitării și reconstrucției și 
orientat către (revenirea la) o cooperare 
pentru dezvoltare obișnuită;

Or. en

Amendamentul 896
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Propunere de rezoluție
Punctul 88

Propunerea de rezoluție Amendamentul

88. consideră că asistența umanitară joacă 
un rol important în relațiile externe ale UE; 
subliniază necesitatea asigurării unor 
alocări bugetare corespunzătoare destinate 
Instrumentului de ajutor umanitar și 
rezervei pentru ajutoare de urgență;

88. consideră că asistența umanitară joacă 
un rol important în relațiile externe ale UE 
și poate influența direct politicile de 
afaceri interne ale UE; subliniază 
necesitatea asigurării unor alocări bugetare 
corespunzătoare destinate Instrumentului 
de ajutor umanitar și rezervei pentru 
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ajutoare de urgență;

Or. en

Amendamentul 897
Richard Ashworth

Propunere de rezoluție
Punctul 88a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

88a. subliniază importanța unei cooperări 
apropiate cu partenerii internaționali în 
ceea ce privește evaluarea necesităților, 
pentru a asigura o alocare adecvată, 
eficientă, echitabilă și flexibilă a 
ajutoarelor;

Or. en

Amendamentul 898
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Punctul 88b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

88b. reamintește faptul că trebuie să 
existe o linie bugetară separată pentru 
ajutoarele umanitare pentru a asigura 
independența necesară și necondiționată 
a ajutoarelor umanitare față de viitoarele 
domenii de politică externă a UE; 
subliniază necesitatea creșterii fondurilor 
destinate ajutoarelor umanitare și a unei 
mai mari flexibilități a acestei finanțări 
pentru a putea reacționa în mod 
corespunzător la crizele și catastrofele 
umanitare din ce în ce mai numeroase; 

Or. de
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Amendamentul 899
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluție
Punctul 89

Propunerea de rezoluție Amendamentul

89. consideră că o administrație publică de 
înaltă calitate, atât la nivelul Uniunii, cât și 
la nivel național, reprezintă un element 
esențial pentru realizarea obiectivelor 
strategice stabilite în Strategia Europa 
2020; invită Comisia să prezinte o analiză 
clară a cheltuielilor administrative după 
2013, ținând seama în mod corespunzător 
de eforturile de consolidare a finanțelor 
publice, de noile atribuții și competențe 
conferite Uniunii prin Tratatul de la 
Lisabona și de câștigurile de eficiență 
care vor rezulta în urma utilizării optime 
a resurselor umane, în special prin 
intermediul redistribuirii;

89. consideră că o administrație publică de 
înaltă calitate, atât la nivelul Uniunii, cât și 
la nivel național, reprezintă un element 
esențial pentru realizarea obiectivelor 
strategice de progres social, în vederea 
cărora trebuie să se acorde o importanță 
mai mare drepturilor angajaților, inclusiv 
drepturilor salariale, din respect pentru 
demnitatea lucrătorilor;

Or. pt

Amendamentul 900
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Riikka Manner, Giommaria Uggias, în numele 
Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 89

Propunerea de rezoluție Amendamentul

89. consideră că o administrație publică de 
înaltă calitate, atât la nivelul Uniunii, cât și 
la nivel național, reprezintă un element 
esențial pentru realizarea obiectivelor 
strategice stabilite în Strategia 
Europa 2020; invită Comisia să prezinte o 
analiză clară a cheltuielilor administrative 
după 2013, ținând seama în mod 
corespunzător de eforturile de consolidare 

89. consideră că o administrație publică de 
înaltă calitate, atât la nivelul Uniunii, cât și 
la nivel național, reprezintă un element 
esențial pentru realizarea obiectivelor 
strategice stabilite în Strategia 
Europa 2020; invită Comisia să prezinte o 
analiză clară a cheltuielilor administrative 
după 2013, inclusiv a viitoarelor cheltuieli 
determinate de actualul sistem de pensii,
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a finanțelor publice, de noile atribuții și 
competențe conferite Uniunii prin Tratatul 
de la Lisabona și de câștigurile de eficiență 
care vor rezulta în urma utilizării optime a 
resurselor umane, în special prin 
intermediul redistribuirii;

ținând seama în mod corespunzător de 
eforturile de consolidare a finanțelor 
publice, de noile atribuții și competențe 
conferite Uniunii prin Tratatul de la 
Lisabona și de câștigurile de eficiență care 
vor rezulta în urma utilizării optime a 
resurselor umane, în special prin 
intermediul redistribuirii;

Or. en

Amendamentul 901
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 89

Propunerea de rezoluție Amendamentul

89. consideră că o administrație publică de 
înaltă calitate, atât la nivelul Uniunii, cât și 
la nivel național, reprezintă un element 
esențial pentru realizarea obiectivelor 
strategice stabilite în Strategia 
Europa 2020; invită Comisia să prezinte o 
analiză clară a cheltuielilor administrative 
după 2013, ținând seama în mod 
corespunzător de eforturile de consolidare 
a finanțelor publice, de noile atribuții și 
competențe conferite Uniunii prin Tratatul 
de la Lisabona și de câștigurile de eficiență 
care vor rezulta în urma utilizării optime a 
resurselor umane, în special prin 
intermediul redistribuirii;

89. consideră că o administrație publică de 
înaltă calitate, atât la nivelul Uniunii, cât și 
la nivel național, reprezintă un element 
esențial pentru încercarea de a realiza 
aspirațiile pe care strategia Europa 2020, 
aparent ignorând eșecul Agendei de la 
Lisabona, le numește strategie; invită 
Comisia să prezinte o analiză clară a 
cheltuielilor administrative după 2013, 
ținând seama în mod corespunzător de 
eforturile de consolidare a finanțelor 
publice, de noile atribuții și competențe 
uzurpate de Uniune prin Tratatul de la 
Lisabona și de presupusele câștiguri de 
eficiență care vor rezulta în urma utilizării 
modificate a resurselor umane, în special 
prin intermediul redistribuirii;

Or. en

Amendamentul 902
Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 89
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

89. consideră că o administrație publică de 
înaltă calitate, atât la nivelul Uniunii, cât și 
la nivel național, reprezintă un element 
esențial pentru realizarea obiectivelor 
strategice stabilite în Strategia 
Europa 2020; invită Comisia să prezinte o 
analiză clară a cheltuielilor administrative 
după 2013, ținând seama în mod 
corespunzător de eforturile de consolidare 
a finanțelor publice, de noile atribuții și 
competențe conferite Uniunii prin Tratatul 
de la Lisabona și de câștigurile de eficiență 
care vor rezulta în urma utilizării optime a 
resurselor umane, în special prin 
intermediul redistribuirii;

89. consideră că o administrație publică de 
înaltă calitate, atât la nivelul Uniunii, cât și 
la nivel național, reprezintă un element 
esențial; invită Comisia să prezinte o 
analiză clară a cheltuielilor administrative 
după 2013, ținând seama în mod 
corespunzător de eforturile de consolidare 
a finanțelor publice, de noile atribuții și 
competențe conferite Uniunii prin Tratatul 
de la Lisabona și de câștigurile de eficiență 
care vor rezulta în urma utilizării optime a 
resurselor umane, în special prin 
intermediul redistribuirii;

Or. en

Amendamentul 903
James Elles

Propunere de rezoluție
Punctul 89

Propunerea de rezoluție Amendamentul

89. consideră că o administrație publică de 
înaltă calitate, atât la nivelul Uniunii, cât și 
la nivel național, reprezintă un element 
esențial pentru realizarea obiectivelor 
strategice stabilite în Strategia 
Europa 2020; invită Comisia să prezinte o 
analiză clară a cheltuielilor administrative 
după 2013, ținând seama în mod 
corespunzător de eforturile de consolidare 
a finanțelor publice, de noile atribuții și 
competențe conferite Uniunii prin Tratatul 
de la Lisabona și de câștigurile de eficiență 
care vor rezulta în urma utilizării optime a 
resurselor umane, în special prin 
intermediul redistribuirii;

89. consideră că o administrație publică de 
înaltă calitate, atât la nivelul Uniunii, cât și 
la nivel național, reprezintă un element 
esențial pentru realizarea obiectivelor 
strategice stabilite în Strategia 
Europa 2020; invită Comisia să prezinte o 
analiză clară a cheltuielilor administrative 
după 2013, ținând seama în mod 
corespunzător de eforturile de consolidare 
a finanțelor publice, de noile atribuții și 
competențe conferite Uniunii prin Tratatul 
de la Lisabona și de câștigurile de eficiență 
care vor rezulta în urma utilizării optime a 
resurselor umane, în special prin 
intermediul redistribuirii și al noilor 
tehnologii;
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Or. en

Amendamentul 904
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 89a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

89a. subliniază faptul că o astfel de 
analiză ar trebui să evalueze sfera de 
aplicare a sinergiilor și, după caz, a 
economiilor, printre altele printr-o 
cooperare interinstituțională mai strânsă, 
prin revizuirea de către fiecare instituție 
în parte a propriilor metode de lucru, prin 
separarea sarcinilor instituțiilor și ale 
agențiilor, ținându-se seama și de 
impactul financiar pe termen mediu și 
lung al sistemului de pensii, de tendințele 
legate de vârstă și de pensionare, de 
recrutare și de alte domenii ale 
dispozițiilor statutare referitoare la 
personalul instituțiilor UE, pentru a 
asigura o sustenabilitate pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 905
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 89b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

89b. observă faptul că, la nivelul actual de 
5,7 % din cheltuielile totale, costurile 
administrative reprezintă un procent mai 
mare decât în statele membre și, prin 
urmare, se așteaptă ca analiza Comisiei să 
genereze economii pentru prioritățile de 
finanțare; invită Consiliul European să 
permită Parlamentului European să își 
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aleagă un singur sediu la Bruxelles, ceea 
ce va prilejui economii semnificative în 
bugetul Parlamentului prin eliminarea 
transferului lunar la Strasbourg; invită 
toate instituțiile să facă economii la fel de 
semnificative;

Or. en

Amendamentul 906
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 89c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

89c. subliniază economiile semnificative 
care s-ar putea face dacă Parlamentul 
European ar avea un singur sediu;

Or. en

Amendamentul 907
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, în numele Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 89d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

89d. consideră că toate cheltuielile 
administrative ar trebui să fie reunite într-
o singură rubrică referitoare la 
administrație, că nu numai că cheltuielile
administrative totale nu vor depăși nivelul 
actual, ci că eforturile de a identifica 
economii în costurile administrative, 
inclusiv ale Parlamentului European, ar 
trebui să ducă la o reducere a întregului 
buget administrativ al UE; în acest sens, 
încurajează Consiliul să modifice tratatul 
pentru a permite Parlamentului european 
să își concentreze activitatea într-un 
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singur sediu, asigurând concomitent un 
sediu unic pentru toate agențiile 
europene, inclusiv agențiile europene de 
supraveghere, să desființeze Comitetul 
Economic și Social și să restructureze 
fundamental alte părți ale administrației 
UE, precum Comitetul Regiunilor;

Or. en

Amendamentul 908
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 89e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

89e. consideră că Parlamentul European 
trebuie să renunțe definitiv la sesiunile 
plenare ținute la Strasbourg o săptămână 
pe lună; astfel, cei aproximativ 200 de 
milioane de euro, pe care îi plătesc anual 
contribuabilii europeni pentru biroul 
Parlamentului European de la 
Strasbourg, pot fi utilizați în alte scopuri 
mai adecvate;

Or. fi

Amendamentul 909
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 89f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

89f. invită Comisia și Consiliul să 
reevalueze nivelul salariilor și al 
beneficiilor funcționarilor publici ai UE; 
consideră că sarcinile funcționarilor 
publici ai statelor membre și ai UE s-au 
apropiat tot mai mult;
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Or. en

Amendamentul 910
Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 90

Propunerea de rezoluție Amendamentul

90. consideră că structura următorului 
CFM ar trebui să fie una realistă, care să 
faciliteze continuitatea planificărilor și să 
evite deficiențele actualului CFM; insistă, 
în această privință, asupra nevoii de a 
evita modificări radicale nejustificate și de 
a consolida și perfecționa structura 
actuală;

eliminat

Or. en

Amendamentul 911
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 90

Propunerea de rezoluție Amendamentul

90. consideră că structura următorului 
CFM ar trebui să fie una realistă, care să 
faciliteze continuitatea planificărilor și să 
evite deficiențele actualului CFM; insistă, 
în această privință, asupra nevoii de a 
evita modificări radicale nejustificate și de 
a consolida și perfecționa structura actuală;

90. consideră că structura următorului 
CFM ar trebui să faciliteze continuitatea 
planificărilor și să evite deficiențele 
actualului CFM care nu a reușit să 
concretizeze priorităților politice ale 
Tratatului de la Lisabona și ale altor 
inițiative care oferă Uniunii Europene 
valoare adăugată, prin care aceasta și-ar 
fi îndeplinit angajamentele și așteptările 
cetățenilor; consideră, de asemenea, că 
CFM ar trebui să furnizeze fonduri 
pentru inițierea punerii în aplicare a 
noilor competențe prevăzute de Tratatul 
de la Lisabona și să soluționeze 
deficiențele existente în special în cadrul 
rubricii 1A „Competitivitate, creștere și 
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ocuparea forței de muncă” și în cadrul 
rubricii 4 „Relații externe”; insistă asupra 
nevoii de a evita modificări radicale 
nejustificate și de a consolida și perfecționa 
structura actuală;

Or. en

Amendamentul 912
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 90

Propunerea de rezoluție Amendamentul

90. consideră că structura următorului 
CFM ar trebui să fie una realistă, care să 
faciliteze continuitatea planificărilor și să 
evite deficiențele actualului CFM; insistă, 
în această privință, asupra nevoii de a evita 
modificări radicale nejustificate și de a 
consolida și perfecționa structura actuală;

90. consideră că structura următorului 
CFM ar trebui să faciliteze atât 
continuitatea planificărilor și flexibilitatea, 
cât și să evite deficiențele actualului CFM; 
insistă, în această privință, asupra nevoii de 
a evita modificări radicale nejustificate și 
de a consolida și perfecționa structura 
actuală; recunoaște totuși că structura 
CFM este până la urmă o alegere 
arbitrară de a grupa ori separa anumite 
domenii și programe de politică și că nu 
structura, ci conținutul și finanțarea 
programelor sunt elementele relevante 
pentru evaluarea contribuției la atingerea 
obiectivelor strategiei UE 2020 pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii;

Or. en

Amendamentul 913
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 90
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

90. consideră că structura următorului 
CFM ar trebui să fie una realistă, care să 
faciliteze continuitatea planificărilor și să 
evite deficiențele actualului CFM; insistă, 
în această privință, asupra nevoii de a 
evita modificări radicale nejustificate și de 
a consolida și perfecționa structura 
actuală;

90. consideră că structura următorului 
CFM ar trebui să fie una realistă, care să 
faciliteze continuitatea planificărilor și să 
evite deficiențele actualului CFM;

Or. en

Amendamentul 914
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias, în numele 
Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 90

Propunerea de rezoluție Amendamentul

90. consideră că structura următorului 
CFM ar trebui să fie una realistă, care să 
faciliteze continuitatea planificărilor și să 
evite deficiențele actualului CFM; insistă, 
în această privință, asupra nevoii de a 
evita modificări radicale nejustificate și de 
a consolida și perfecționa structura 
actuală;

90. consideră că structura următorului 
CFM ar trebui să fie una realistă, care să 
faciliteze continuitatea planificărilor, să 
asigure flexibilitatea în interiorul și între 
rubricile bugetare și să evite deficiențele 
actualului CFM; subliniază faptul că 
prioritățile politice ar trebui identificate la 
nivelul UE, iar bugetul ar trebui să fie 
întocmit în consecință;

Or. en

Amendamentul 915
Reimer Böge în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 90

Propunerea de rezoluție Amendamentul

90. consideră că structura următorului 90. consideră că structura următorului 
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CFM ar trebui să fie una realistă, care să 
faciliteze continuitatea planificărilor și să 
evite deficiențele actualului CFM; insistă, 
în această privință, asupra nevoii de a evita 
modificări radicale nejustificate și de a 
consolida și perfecționa structura actuală;

CFM ar trebui să fie una realistă, care să 
faciliteze continuitatea planificărilor și să 
evite deficiențele actualului CFM, sporind 
în același timp vizibilitatea priorităților 
politice și bugetare ale UE pentru 
cetățenii europeni; insistă, în această 
privință, asupra nevoii de a evita modificări 
radicale nejustificate și de a consolida și 
perfecționa structura actuală;

Or. en

Amendamentul 916
Jürgen Klute, Miguel Portas

Propunerea de rezoluție
Punctul 90

Propunerea de rezoluție Amendamentul

90. consideră că structura următorului 
CFM ar trebui să fie una realistă, care să 
faciliteze continuitatea planificărilor și să 
evite deficiențele actualului CFM; insistă, 
în această privință, asupra nevoii de a evita
modificări radicale nejustificate și de a 
consolida și perfecționa structura actuală;

90. consideră că structura următorului 
CFM ar trebui să fie una realistă, care să 
faciliteze continuitatea planificărilor și să 
evite deficiențele actualului CFM; insistă, 
în această privință, asupra nevoii unor
modificări radicale;

Or. en

Amendamentul 917
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 91

Propunerea de rezoluție Amendamentul

91. reamintește că Strategia Europa 2020 
ar trebui să fie referința în materie de 
politici pentru următorul CFM; 
consideră, drept urmare, că structura 
CFM ar trebui să reflecte dimensiunile 
unei creșteri inteligente, durabile și 

eliminat



PE462.732v01-00 34/137 AM\865598RO.doc

RO

favorabile incluziunii definite în Strategia 
Europa 2020, conferindu-le vizibilitate 
politică; propune, în consecință, gruparea 
sub o singură rubrică a tuturor politicilor 
legate de Strategia Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 918
Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 91

Propunerea de rezoluție Amendamentul

91. reamintește că Strategia Europa 2020 
ar trebui să fie referința în materie de 
politici pentru următorul CFM; 
consideră, drept urmare, că structura CFM 
ar trebui să reflecte dimensiunile unei 
creșteri inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii definite în Strategia Europa 
2020, conferindu-le vizibilitate politică; 
propune, în consecință, gruparea sub o 
singură rubrică a tuturor politicilor legate 
de Strategia Europa 2020;

91. consideră că structura CFM ar trebui să 
reflecte dimensiunile unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii definite în Strategia Europa 
2020, conferindu-le vizibilitate politică;

Or. pt

Amendamentul 919
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 91

Propunerea de rezoluție Amendamentul

91. reamintește că Strategia Europa 2020 ar 
trebui să fie referința în materie de politici 
pentru următorul CFM; consideră, drept 
urmare, că structura CFM ar trebui să 
reflecte dimensiunile unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabile 

91. reamintește că Strategia Europa 2020 ar 
trebui să fie referința în materie de politici 
pentru următorul CFM; consideră, drept 
urmare, că structura CFM ar trebui să 
reflecte dimensiunile unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabile 
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incluziunii definite în Strategia 
Europa 2020, conferindu-le vizibilitate 
politică; propune, în consecință, gruparea 
sub o singură rubrică a tuturor politicilor 
legate de Strategia Europa 2020;

incluziunii definite în Strategia 
Europa 2020, conferindu-le o anumită 
vizibilitate politică;

Or. en

Amendamentul 920
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 91

Propunerea de rezoluție Amendamentul

91. reamintește că Strategia Europa 2020 ar 
trebui să fie referința în materie de politici 
pentru următorul CFM; consideră, drept 
urmare, că structura CFM ar trebui să 
reflecte dimensiunile unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii definite în Strategia Europa 
2020, conferindu-le vizibilitate politică; 
propune, în consecință, gruparea sub o 
singură rubrică a tuturor politicilor legate 
de Strategia Europa 2020;

91. reamintește că Strategia Europa 2020 ar 
trebui să fie referința în materie de politici 
pentru următorul CFM; consideră, drept 
urmare, că structura CFM ar trebui să 
reflecte dimensiunile unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii definite în Strategia Europa 
2020, conferindu-le vizibilitate politică;

Or. pl

Amendamentul 921
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 91

Propunerea de rezoluție Amendamentul

91. reamintește că Strategia Europa 2020 ar 
trebui să fie referința în materie de politici 
pentru următorul CFM; consideră, drept 
urmare, că structura CFM ar trebui să 
reflecte dimensiunile unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabile 

91. reamintește că Strategia Europa 2020 ar 
trebui să fie o referință în materie de 
politici pentru următorul CFM; reiterează 
faptul că politica de coeziune, prin 
caracterul său orizontal, contribuie la 
îndeplinirea tuturor obiectivelor strategiei 
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incluziunii definite în Strategia 
Europa 2020, conferindu-le vizibilitate 
politică; propune, în consecință, gruparea 
sub o singură rubrică a tuturor politicilor 
legate de Strategia Europa 2020;

UE 2020; consideră, drept urmare, că 
structura CFM ar trebui să reflecte 
dimensiunile unei creșteri inteligente, 
durabile și favorabile incluziunii și ale 
unei coeziuni economice, sociale și 
teritoriale definite în Strategia 
Europa 2020, conferindu-le vizibilitate 
politică; propune, în consecință, gruparea 
sub o singură rubrică a tuturor politicilor 
legate de Strategia Europa 2020 și de 
coeziune;

Or. en

Amendamentul 922
Reimer Böge în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 91

Propunerea de rezoluție Amendamentul

91. reamintește că Strategia Europa 2020 ar 
trebui să fie referința în materie de politici 
pentru următorul CFM; consideră, drept 
urmare, că structura CFM ar trebui să 
reflecte dimensiunile unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii definite în Strategia 
Europa 2020, conferindu-le vizibilitate 
politică; propune, în consecință, gruparea 
sub o singură rubrică a tuturor politicilor 
legate de Strategia Europa 2020;

91. reamintește că Strategia Europa 2020 ar 
trebui să fie referința principală în materie 
de politici pentru următorul CFM; 
consideră, drept urmare, că structura CFM 
ar trebui să reflecte dimensiunile unei 
creșteri inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii definite în Strategia 
Europa 2020, conferindu-le vizibilitate 
politică; propune, în consecință, gruparea 
sub o singură rubrică a tuturor politicilor 
legate de Strategia Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 923
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Propunere de rezoluție
Punctul 91
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

91. reamintește că Strategia Europa 2020 ar 
trebui să fie referința în materie de politici 
pentru următorul CFM; consideră, drept 
urmare, că structura CFM ar trebui să 
reflecte dimensiunile unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii definite în Strategia 
Europa 2020, conferindu-le vizibilitate 
politică; propune, în consecință, gruparea 
sub o singură rubrică a tuturor politicilor 
legate de Strategia Europa 2020;

91. reamintește că Strategia Europa 2020 ar 
trebui să fie referința în materie de politici 
pentru următorul CFM; consideră, drept 
urmare, că structura CFM ar trebui să 
reflecte în mod egal dimensiunile unei 
creșteri inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii definite în Strategia 
Europa 2020, conferindu-le vizibilitate 
politică; propune, în consecință, gruparea 
sub o singură rubrică a tuturor politicilor 
legate de Strategia Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 924
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 91

Propunerea de rezoluție Amendamentul

91. reamintește că Strategia Europa 2020 
ar trebui să fie referința în materie de 
politici pentru următorul CFM; consideră, 
drept urmare, că structura CFM ar trebui 
să reflecte dimensiunile unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii definite în Strategia 
Europa 2020, conferindu-le vizibilitate 
politică; propune, în consecință, gruparea
sub o singură rubrică a tuturor politicilor
legate de Strategia Europa 2020;

91. consideră că strategia Europa 2020 ar 
trebui să fie referința principală în materie 
de politici pentru următorul CFM; 
consideră, în același timp, că aceasta nu 
este o strategie atotcuprinzătoare, care să 
cuprindă toate politicile Uniunii, și 
hotărăște, drept urmare, să propună o 
structură nouă, care să reflecte o agendă 
politică comună a UE, care să grupeze 
sub o singură rubrică toate politicile 
interne și să păstreze o a doua rubrică 
pentru toate politicile externe;

Or. en

Amendamentul 925
James Elles
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Propunere de rezoluție
Punctul 92

Propunerea de rezoluție Amendamentul

92. este însă conștient de necesitatea unei 
evoluții disciplinate a cheltuielilor și a 
asigurării unui cadru stabil de planificare 
financiară pentru politicile majore de 
cheltuieli; propune, în consecință, 
includerea la rubrica Europa 2020 a trei 
subrubrici referitoare la politicile conexe 
care ar trebui să contribuie și ele la o mai 
bună coordonare și exploatare a 
sinergiilor dintre ele; propune, așadar, o 
subrubrică care să cuprindă politici în 
domeniul cunoașterii, o a doua 
subrubrică care să includă politici legate 
de sustenabilitate și de eficiența utilizării 
resurselor și o a treia subrubrică dedicată 
politicii de coeziune, care să reflecte 
caracterul său orizontal și contribuția sa 
la toate obiectivele Strategiei 
Europa 2020;

92. este însă conștient de necesitatea unei 
evoluții disciplinate a cheltuielilor și a 
asigurării unui cadru stabil de planificare 
financiară pentru politicile majore de 
cheltuieli;

Or. en

Amendamentul 926
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, în numele Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 92

Propunerea de rezoluție Amendamentul

92. este însă conștient de necesitatea unei 
evoluții disciplinate a cheltuielilor și a 
asigurării unui cadru stabil de planificare 
financiară pentru politicile majore de 
cheltuieli; propune, în consecință, 
includerea la rubrica Europa 2020 a trei 
subrubrici referitoare la politicile conexe 
care ar trebui să contribuie și ele la o mai 
bună coordonare și exploatare a 
sinergiilor dintre ele; propune, așadar, o 
subrubrică care să cuprindă politici în 

92. este însă conștient de necesitatea unei 
evoluții disciplinate a cheltuielilor și a 
asigurării unui cadru stabil de planificare 
financiară pentru politicile majore de 
cheltuieli; propune, în consecință, 
reducerea la trei a numărului actual de 
cinci rubrici: o rubrică care să cuprindă
toate cheltuielile legate Europa 2020, o 
rubrică pentru cetățenie și relații externe 
și o rubrică care să includă cheltuielile 
administrative;
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domeniul cunoașterii, o a doua 
subrubrică care să includă politici legate 
de sustenabilitate și de eficiența utilizării 
resurselor și o a treia subrubrică dedicată 
politicii de coeziune, care să reflecte 
caracterul său orizontal și contribuția sa 
la toate obiectivele Strategiei 
Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 927
Reimer Böge în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 92

Propunerea de rezoluție Amendamentul

92. este însă conștient de necesitatea unei 
evoluții disciplinate a cheltuielilor și a 
asigurării unui cadru stabil de planificare 
financiară pentru politicile majore de 
cheltuieli; propune, în consecință, 
includerea la rubrica Europa 2020 a trei
subrubrici referitoare la politicile conexe 
care ar trebui să contribuie și ele la o mai 
bună coordonare și exploatare a sinergiilor 
dintre ele; propune, așadar, o subrubrică 
care să cuprindă politici în domeniul 
cunoașterii, o a doua subrubrică care să 
includă politici legate de sustenabilitate și 
de eficiența utilizării resurselor și o a treia 
subrubrică dedicată politicii de coeziune, 
care să reflecte caracterul său orizontal și 
contribuția sa la toate obiectivele Strategiei 
Europa 2020;

92. este însă conștient de necesitatea unei 
evoluții disciplinate a cheltuielilor și a 
asigurării unui cadru stabil de planificare 
financiară pentru politicile majore de 
cheltuieli; propune, în consecință, 
includerea la rubrica Europa 2020 a patru
subrubrici referitoare la politicile conexe 
care ar trebui să contribuie și ele la o mai 
bună coordonare și exploatare a sinergiilor 
dintre ele; propune, așadar, o subrubrică 
care să cuprindă politici în domeniul 
cunoașterii, o a doua subrubrică dedicată 
dezvoltării durabile care să includă politici 
legate de mediu, schimbări climatice, 
transport și energie, o a treia subrubrică 
dedicată politicii de coeziune, care să 
reflecte caracterul său orizontal și 
contribuția sa la toate obiectivele Strategiei 
Europa 2020, precum și politica socială, și 
o a patra subrubrică care să cuprindă 
politicile în privind agricultura și în 
domeniul pescuitului;

Or. en
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Amendamentul 928
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 92

Propunerea de rezoluție Amendamentul

92. este însă conștient de necesitatea unei 
evoluții disciplinate a cheltuielilor și a 
asigurării unui cadru stabil de planificare 
financiară pentru politicile majore de 
cheltuieli; propune, în consecință, 
includerea la rubrica Europa 2020 a trei 
subrubrici referitoare la politicile conexe 
care ar trebui să contribuie și ele la o mai 
bună coordonare și exploatare a 
sinergiilor dintre ele; propune, așadar, o 
subrubrică care să cuprindă politici în 
domeniul cunoașterii, o a doua subrubrică
care să includă politici legate de 
sustenabilitate și de eficiența utilizării 
resurselor și o a treia subrubrică dedicată 
politicii de coeziune, care să reflecte 
caracterul său orizontal și contribuția sa la 
toate obiectivele Strategiei Europa 2020;

92. este însă conștient de necesitatea unei 
evoluții disciplinate a cheltuielilor și a 
asigurării unui cadru stabil de planificare 
financiară pentru politicile majore de 
cheltuieli; propune, așadar, o rubrică care 
să cuprindă politici în domeniul 
cunoașterii, o a doua rubrică care să 
includă politici legate de sustenabilitate și 
de eficiența utilizării resurselor și o a treia 
rubrică dedicată societății favorabile 
incluziunii, care să includă o subrubrică 
destinată politicii de coeziune, care să 
reflecte caracterul său orizontal și 
contribuția sa la toate obiectivele Strategiei 
Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 929
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer

Propunere de rezoluție
Punctul 92

Propunerea de rezoluție Amendamentul

92. este însă conștient de necesitatea unei 
evoluții disciplinate a cheltuielilor și a 
asigurării unui cadru stabil de planificare 
financiară pentru politicile majore de 
cheltuieli; propune, în consecință, 
includerea la rubrica Europa 2020 a trei 
subrubrici referitoare la politicile conexe 
care ar trebui să contribuie și ele la o mai 
bună coordonare și exploatare a sinergiilor 

92. este însă conștient de necesitatea unei 
evoluții disciplinate a cheltuielilor și a 
asigurării unui cadru stabil de planificare 
financiară pentru politicile majore de 
cheltuieli; propune, în consecință, 
includerea la rubrica Europa 2020 și 
coeziune a trei subrubrici referitoare la 
politicile conexe care ar trebui să 
contribuie și ele la o mai bună coordonare 
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dintre ele; propune, așadar, o subrubrică 
care să cuprindă politici în domeniul 
cunoașterii, o a doua subrubrică care să 
includă politici legate de sustenabilitate și 
de eficiența utilizării resurselor și o a treia 
subrubrică dedicată politicii de coeziune, 
care să reflecte caracterul său orizontal și 
contribuția sa la toate obiectivele Strategiei 
Europa 2020;

și exploatare a sinergiilor dintre ele; 
propune, așadar, o subrubrică care să 
cuprindă politici în domeniul cunoașterii, o 
a doua subrubrică care să includă politici 
legate de sustenabilitate și de eficiența 
utilizării resurselor și o a treia subrubrică 
dedicată politicii de coeziune, care să
reflecte caracterul său orizontal și 
contribuția sa la toate obiectivele Strategiei 
Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 930
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Propunere de rezoluție
Punctul 92

Propunerea de rezoluție Amendamentul

92. este însă conștient de necesitatea unei 
evoluții disciplinate a cheltuielilor și a 
asigurării unui cadru stabil de planificare 
financiară pentru politicile majore de 
cheltuieli; propune, în consecință, 
includerea la rubrica Europa 2020 a trei 
subrubrici referitoare la politicile conexe 
care ar trebui să contribuie și ele la o mai 
bună coordonare și exploatare a sinergiilor 
dintre ele; propune, așadar, o subrubrică 
care să cuprindă politici în domeniul 
cunoașterii, o a doua subrubrică care să 
includă politici legate de sustenabilitate și 
de eficiența utilizării resurselor și o a treia 
subrubrică dedicată politicii de coeziune, 
care să reflecte caracterul său orizontal și 
contribuția sa la toate obiectivele Strategiei 
Europa 2020;

92. este însă conștient de necesitatea unei 
evoluții disciplinate a cheltuielilor și a 
asigurării unui cadru stabil de planificare 
financiară pentru politicile majore de 
cheltuieli; propune, în consecință, 
includerea la rubrica Europa 2020 a trei 
subrubrici referitoare la politicile conexe 
care ar trebui să contribuie și ele la o mai 
bună coordonare și exploatare a sinergiilor 
dintre ele; propune, așadar, o subrubrică 
care să cuprindă politici în domeniul 
cunoașterii și politici sociale, o a doua 
subrubrică care să includă politici legate de 
sustenabilitate și de eficiența utilizării 
resurselor și o a treia subrubrică dedicată 
politicii de coeziune, care să reflecte 
caracterul său orizontal și contribuția sa la 
toate obiectivele Strategiei Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 931
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D



PE462.732v01-00 42/137 AM\865598RO.doc

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 92

Propunerea de rezoluție Amendamentul

92. este însă conștient de necesitatea unei 
evoluții disciplinate a cheltuielilor și a 
asigurării unui cadru stabil de planificare 
financiară pentru politicile majore de 
cheltuieli; propune, în consecință, 
includerea la rubrica Europa 2020 a trei
subrubrici referitoare la politicile conexe 
care ar trebui să contribuie și ele la o mai 
bună coordonare și exploatare a sinergiilor 
dintre ele; propune, așadar, o subrubrică 
care să cuprindă politici în domeniul 
cunoașterii, o a doua subrubrică care să 
includă politici legate de sustenabilitate și 
de eficiența utilizării resurselor și o a treia 
subrubrică dedicată politicii de coeziune, 
care să reflecte caracterul său orizontal și 
contribuția sa la toate obiectivele 
Strategiei Europa 2020;

92. este însă conștient de necesitatea unei 
evoluții disciplinate a cheltuielilor și a 
asigurării unui cadru stabil de planificare 
financiară pentru politicile majore de 
cheltuieli; propune, în consecință, 
includerea la rubrica Politică internă a 
patru subrubrici referitoare la politicile 
conexe care ar trebui să contribuie și ele la 
o mai bună coordonare și exploatare a 
sinergiilor dintre ele; propune, așadar, o 
subrubrică care să cuprindă politici în 
domeniul cunoașterii, o a doua subrubrică 
dedicată politicii de coeziune, o a treia 
subrubrică care să includă politici legate 
de sustenabilitate economică și de eficiența 
utilizării resurselor și o a patra subrubrică 
dedicată cetățeniei, care să combine 
subrubricile 3a (Cetățenie) și 3b 
(Libertate, securitate și justiție) ale CMF 
2007-2013 într-o singură subrubrică, 
având în vedere problemele întâmpinate 
anterior din cauza grupării unui număr 
relativ mic de programe într-o rubrică 
restrânsă;

Or. en

Amendamentul 932
Ivailo Kalfin, Ana Gomes, Kinga Göncz, Zigmantas Balčytis, Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Punctul 92a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

92a. consideră că anumite proiecte de 
amploare, în cazul cărora necesitățile 
financiare nu au putut fi stabilite în mod 
clar de la început, tind să devieze fonduri 
de la programe de succes mai mici, 
împiedicând implementarea 
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corespunzătoare a acestora; propune, în 
consecință, crearea unei subrubrici 
separate în cadrul rubricii 1, destinată 
proiectelor mari, a căror finanțare de la 
bugetul UE depășește un miliard de euro, 
pentru a asigura conceperea unor scheme 
de finanțare mai previzibile și a garanta o 
implementare corespunzătoare, atât a 
proiectelor mari și vizibile, cât și a 
proiectelor mai mici;

Or. en

Amendamentul 933
Reimer Böge în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 92b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

92b. consideră că următorul CFM ar 
trebui să permită o separare a proiectelor 
de amploare cu importanță strategică 
pentru Uniune și că, în acest scop, ar 
trebui să se creeze o secțiune separată în 
cadrul subrubricii Dezvoltare durabilă;

Or. en

Amendamentul 934
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 92c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

92c. solicită includerea proiectului 
Galileo într-o altă rubrică;

Or. en
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Amendamentul 935
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 93

Propunerea de rezoluție Amendamentul

93. consideră că, având în vedere 
caracterul integrat al Strategiei 
Europa 2020 și pentru a asigura o aliniere 
corectă a mijloacelor bugetare la evoluția 
progresivă a strategiei, este esențială 
garantarea unui înalt nivel de flexibilitate 
între cele trei subrubrici legate de Europa 
2020;

93. consideră că, având în vedere 
caracterul integrat al Strategiei 
Europa 2020 și pentru a asigura o aliniere 
corectă a mijloacelor bugetare la evoluția 
progresivă a strategiei, este esențială 
garantarea unui înalt nivel de flexibilitate 
între cele trei rubrici legate de Europa 
2020;

Or. en

Amendamentul 936
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 93

Propunerea de rezoluție Amendamentul

93. consideră că, având în vedere 
caracterul integrat al Strategiei 
Europa 2020 și pentru a asigura o 
aliniere corectă a mijloacelor bugetare la 
evoluția progresivă a strategiei, este 
esențială garantarea unui înalt nivel de 
flexibilitate între cele trei subrubrici 
legate de Europa 2020;

93. consideră că, pentru a evita problemele 
menționate anterior, pentru a face față 
evoluțiilor neașteptate și pentru a spori 
eficiența cheltuielilor bugetare, este 
esențială garantarea unui înalt nivel de 
flexibilitate în interiorul și între subrubrici 
și rubrici, sub plafonul general al CFM; 
este de părere că, pentru a spori 
flexibilitatea CFM, ar trebui să se 
analizeze posibilitatea de a crea o marjă 
separată pentru toate rubricile, sub marja 
generală a CFM, care să fie mobilizată în 
cadrul procedurii bugetare anuale, în 
conformitate cu normele obișnuite 
aplicabile acestei proceduri;

Or. en
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Amendamentul 937
Giovanni La Via, Mario Mauro, Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 93

Propunerea de rezoluție Amendamentul

93. consideră că, având în vedere 
caracterul integrat al Strategiei Europa 
2020 și pentru a asigura o aliniere corectă a 
mijloacelor bugetare la evoluția progresivă 
a strategiei, este esențială garantarea unui 
înalt nivel de flexibilitate între cele trei 
subrubrici legate de Europa 2020;

93. invită, având în vedere caracterul 
integrat al Strategiei Europa 2020 și pentru 
a asigura o aliniere corectă a mijloacelor 
bugetare la evoluția progresivă a strategiei, 
să se evalueze oportunitatea unui înalt 
nivel de flexibilitate între cele trei 
subrubrici legate de Europa 2020, care să 
satisfacă cerințele legate de angajamente 
și de cheltuieli;

Or. it

Amendamentul 938
Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Punctul 93

Propunerea de rezoluție Amendamentul

93. consideră că, având în vedere 
caracterul integrat al Strategiei 
Europa 2020 și pentru a asigura o aliniere 
corectă a mijloacelor bugetare la evoluția 
progresivă a strategiei, este esențială 
garantarea unui înalt nivel de flexibilitate 
între cele trei subrubrici legate de Europa 
2020;

93. consideră că, având în vedere 
caracterul integrat al Strategiei 
Europa 2020 și pentru a asigura o aliniere 
corectă a mijloacelor bugetare la evoluția 
progresivă a strategiei, este esențială 
garantarea unui înalt nivel de flexibilitate 
între cele trei subrubrici legate de Europa 
2020; subliniază faptul că trebuie să se 
garanteze o transparență deplină;

Or. en

Amendamentul 939
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström
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Propunere de rezoluție
Punctul 94

Propunerea de rezoluție Amendamentul

94. reamintește dificultățile care apar 
atunci când mai multe programe relativ 
mici sunt grupate în cadrul unei 
subrubrici restrânse; propune, în 
consecință, combinarea subrubricilor 3a 
(Cetățenie) și 3b (Libertate, securitate și 
justiție) ale CFM 2007-2013 într-o 
singură rubrică;

eliminat

Or. en

Amendamentul 940
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluție
Punctul 94

Propunerea de rezoluție Amendamentul

94. reamintește dificultățile care apar 
atunci când mai multe programe relativ 
mici sunt grupate în cadrul unei 
subrubrici restrânse; propune, în 
consecință, combinarea subrubricilor 3a 
(Cetățenie) și 3b (Libertate, securitate și 
justiție) ale CFM 2007-2013 într-o 
singură rubrică;

eliminat

Or. pt

Amendamentul 941
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 94

Propunerea de rezoluție Amendamentul

94. reamintește dificultățile care apar eliminat
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atunci când mai multe programe relativ 
mici sunt grupate în cadrul unei 
subrubrici restrânse; propune, în 
consecință, combinarea subrubricilor 3a 
(Cetățenie) și 3b (Libertate, securitate și 
justiție) ale CFM 2007-2013 într-o 
singură rubrică;

Or. en

Amendamentul 942
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 94

Propunerea de rezoluție Amendamentul

94. reamintește dificultățile care apar 
atunci când mai multe programe relativ 
mici sunt grupate în cadrul unei subrubrici 
restrânse; propune, în consecință, 
combinarea subrubricilor 3a (Cetățenie) și 
3b (Libertate, securitate și justiție) ale 
CFM 2007-2013 într-o singură rubrică;

94. reamintește dificultățile care apar 
atunci când mai multe programe relativ 
mici sunt grupate în cadrul unei subrubrici 
restrânse; propune, în consecință, 
includerea subrubricilor 3a (Cetățenie) și 
3b (Libertate, securitate și justiție) ale 
CFM 2007-2013 în rubrica dedicată 
societății favorabile incluziunii;

Or. en

Amendamentul 943
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Propunere de rezoluție
Punctul 94a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

94a. propune menținerea subrubricilor 
„Libertate, securitate și justiție” și 
„Cetățenie” ca subrubrici separate;

Or. en
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Amendamentul 944
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 95

Propunerea de rezoluție Amendamentul

95. consideră că ar trebui inclusă o nouă 
rubrică referitoare la guvernanța 
financiară pentru a se stabili o legătură 
care să permită o eventuală intervenție a 
bugetului Uniunii în Mecanismul 
european de stabilitate după 2013; este 
ferm convins că o simplă abordare 
interguvernamentală nu este suficientă și 
ar submina principiul solidarității 
colective;

eliminat

Or. en

Amendamentul 945
James Elles

Propunere de rezoluție
Punctul 95

Propunerea de rezoluție Amendamentul

95. consideră că ar trebui inclusă o nouă 
rubrică referitoare la guvernanța 
financiară pentru a se stabili o legătură 
care să permită o eventuală intervenție a 
bugetului Uniunii în Mecanismul 
european de stabilitate după 2013; este 
ferm convins că o simplă abordare 
interguvernamentală nu este suficientă și 
ar submina principiul solidarității 
colective;

eliminat

Or. en

Amendamentul 946
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D
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Propunere de rezoluție
Punctul 95

Propunerea de rezoluție Amendamentul

95. consideră că ar trebui inclusă o nouă 
rubrică referitoare la guvernanța 
financiară pentru a se stabili o legătură 
care să permită o eventuală intervenție a 
bugetului Uniunii în Mecanismul 
european de stabilitate după 2013; este 
ferm convins că o simplă abordare 
interguvernamentală nu este suficientă și 
ar submina principiul solidarității 
colective;

eliminat

Or. en

Amendamentul 947
Bas Eickhout, Pascal Canfin

Propunere de rezoluție
Punctul 95

Propunerea de rezoluție Amendamentul

95. consideră că ar trebui inclusă o nouă 
rubrică referitoare la guvernanța 
financiară pentru a se stabili o legătură 
care să permită o eventuală intervenție a 
bugetului Uniunii în Mecanismul european 
de stabilitate după 2013; este ferm convins 
că o simplă abordare interguvernamentală 
nu este suficientă și ar submina principiul 
solidarității colective;

95. consideră că, în vederea sporirii 
transparenței, vizibilității și flexibilității,
ar trebui inclusă o nouă rubrică 
neobligatorie pentru a se stabili o marjă de 
rezervă care să cuprindă toate 
instrumentele de flexibilitate, garanțiile 
legate de operațiuni de împrumut și 
creditare – care sporesc și vizibilitatea 
liniilor de credit și a datoriilor 
contingente – marjele și angajamentele 
neutilizate transferate și să furnizeze o 
legătură care să permită o eventuală 
intervenție a bugetului Uniunii în 
Mecanismul european de stabilitate după 
2013 sau programe speciale de redresare, 
permițând astfel utilizarea bugetului UE 
ca instrument contraciclic într-un context 
macroeconomic mai amplu; este ferm 
convins că o simplă abordare 
interguvernamentală nu este suficientă și ar 
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submina principiul solidarității colective;

Or. en

Amendamentul 948
Reimer Böge în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 95

Propunerea de rezoluție Amendamentul

95. consideră că ar trebui inclusă o nouă 
rubrică referitoare la guvernanța financiară 
pentru a se stabili o legătură care să 
permită o eventuală intervenție a bugetului 
Uniunii în Mecanismul european de 
stabilitate după 2013; este ferm convins că 
o simplă abordare interguvernamentală nu 
este suficientă și ar submina principiul 
solidarității colective;

95. consideră că ar trebui inclusă o nouă 
rubrică referitoare la guvernanța financiară 
pentru a se stabili o legătură care să 
permită o eventuală intervenție a bugetului 
Uniunii în Mecanismul european de 
stabilitate după 2013, peste plafoanele 
CFM și sub plafonul resurselor proprii; 
este ferm convins că o simplă abordare 
interguvernamentală nu este suficientă și ar 
submina principiul solidarității colective;

Or. en

Amendamentul 949
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, în numele Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 95

Propunerea de rezoluție Amendamentul

95. consideră că ar trebui inclusă o nouă 
rubrică referitoare la guvernanța 
financiară pentru a se stabili o legătură 
care să permită o eventuală intervenție a 
bugetului Uniunii în Mecanismul
european de stabilitate după 2013; este 
ferm convins că o simplă abordare 
interguvernamentală nu este suficientă și ar 
submina principiul solidarității colective;

95. solicită integrarea Mecanismului 
european de stabilitate în bugetul Uniunii; 
este ferm convins că o simplă abordare 
interguvernamentală nu este suficientă și ar 
submina principiul solidarității colective;

Or. en
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Amendamentul 950
Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 95

Propunerea de rezoluție Amendamentul

95. consideră că ar trebui inclusă o nouă 
rubrică referitoare la guvernanța financiară 
pentru a se stabili o legătură care să 
permită o eventuală intervenție a bugetului 
Uniunii în Mecanismul european de 
stabilitate după 2013; este ferm convins că 
o simplă abordare interguvernamentală 
nu este suficientă și ar submina principiul 
solidarității colective;

95. consideră că ar trebui inclusă o nouă 
rubrică referitoare la guvernanța financiară 
pentru a se stabili o legătură care să 
permită o eventuală intervenție a bugetului 
Uniunii în Mecanismul european de 
stabilitate după 2013;

Or. en

Amendamentul 951
Pascal Canfin, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 95a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

95a. solicită, în acest context, informații 
cuprinzătoare din partea Comisiei, care să 
rezume memorandumurile de înțelegere, 
precum și condițiile financiare asociate 
ajutorului pentru balanța de plăți și 
asistenței macrofinanciare acordate 
țărilor terțe, astfel încât să existe o mai 
bună imagine de ansamblu asupra 
expunerii anuale a bugetului UE la 
angajamentele asumate;

Or. en
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Amendamentul 952
Reimer Böge în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 97a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

97a. solicită crearea unei rubrici 6 
separate în următorul CFM, care va 
conține toate cheltuielile UE survenite în 
urma unei proceduri interguvernamentale 
– în afara bugetului UE; consideră că 
aceste informații, furnizate pe o bază 
anuală, vor oferi o imagine completă a 
investițiilor pe care statele membre sunt 
de acord să le facă la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 953
Reimer Böge în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 97b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

97b. îndeamnă Comisia să includă în 
proiectul de buget, astfel cum este 
transmis autorității bugetare a UE, 
informații detaliate pe partea de venituri a 
bugetului UE,; observă că o prezentare în 
comun atât a părții de venituri, cât și a 
părții de cheltuieli ale bugetului 
reprezintă, de fapt, practica standard 
pentru toate bugetele naționale; are 
convingerea că, în acest fel, va exista o 
dezbatere permanentă cu privire la 
sistemul de finanțare al Uniunii, deși 
recunoaște că, în prezent, autoritatea 
bugetară nu are nicio competență de a 
propune modificări la această parte a 
bugetului;

Or. en



AM\865598RO.doc 53/137 PE462.732v01-00

RO

Amendamentul 954
Reimer Böge, Frank Engel în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 97c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

97c. sugerează că bugetul UE ar trebui să 
identifice în mod clar – eventual într-o 
anexă – toate investițiile realizate în 
fiecare domeniu de politică a UE, 
provenind din părți diferite ale bugetului 
UE; consideră, în același timp, că 
Comisia ar trebui să furnizeze și o 
estimare a nevoilor de investiții, prevăzute 
pentru întreaga perioadă de programare;

Or. en

Amendamentul 955
James Elles

Propunere de rezoluție
Punctul 98

Propunerea de rezoluție Amendamentul

98. propune, prin urmare, următoarea 
structură pentru viitorul CFM:

98. propune, prin urmare, următoarea 
structură pentru viitorul CFM:

1. Creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii (Europa 2020)

1. Dezvoltare durabilă

1a. Cunoaștere pentru creștere economică 
și ocuparea forței de muncă

2. Societate a cunoașterii

Inclusiv cercetarea și inovarea, 
învățământul și învățarea de-a lungul 
vieții, politica privind piața internă și 
politica socială
1b. Dezvoltare durabilă
Inclusiv politicile agricolă, de pescuit, de 
mediu, privind schimbările climatice, 
energia și transportul
1c. Coeziune pentru creștere economică și 3. Coeziune pentru creștere economică și 
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ocuparea forței de muncă ocuparea forței de muncă

Inclusiv politica de coeziune (economică, 
socială și teritorială)
2. Cetățenie 4. Cetățenie

Inclusiv politici în domeniul culturii, 
tineretului, comunicării și libertății, 
securității și justiției
3. Europa globală 5. Europa globală

Inclusiv politica privind acțiunile externe, 
politica de vecinătate și politica de 
dezvoltare
4. Guvernanță financiară

Inclusiv o legătură către Mecanismul 
european de stabilitate
5. Administrație 6. Administrație

Or. en

Amendamentul 956
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 98

Propunerea de rezoluție Amendamentul

98. propune, prin urmare, următoarea 
structură pentru viitorul CFM:

98. propune, prin urmare, următoarea 
structură pentru viitorul CFM:

1. Creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii (Europa 2020)
1a. Cunoaștere pentru creștere economică 
și ocuparea forței de muncă

1. Cunoaștere pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă

Inclusiv cercetarea și inovarea, 
învățământul și învățarea de-a lungul vieții, 
politica privind piața internă și politica 
socială

Inclusiv cercetarea și inovarea, 
învățământul și învățarea de-a lungul vieții, 
politica privind piața internă

1b. Dezvoltare durabilă 2. Dezvoltare durabilă
Inclusiv politicile agricolă, de pescuit, de 
mediu, privind schimbările climatice, 

Inclusiv politicile agricolă, de pescuit, de 
mediu, privind schimbările climatice, 
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energia și transportul energia și transportul

3. Societate favorabilă incluziunii
1c. Coeziune pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă

3a. Coeziune economică, socială și 
teritorială

Inclusiv politica de coeziune (economică, 
socială și teritorială)

Inclusiv politica de coeziune (economică, 
socială și teritorială)

2. Cetățenie 3b. Cetățenie
Inclusiv politici în domeniul culturii, 
tineretului, comunicării și libertății, 
securității și justiției

Inclusiv agenda de politică socială, 
egalitate, combaterea sărăciei și a 
excluziunii sociale, politici în domeniul 
culturii, tineretului, mass-mediei,
comunicării și libertății, securității și 
justiției, drepturi fundamentale și 
combaterea discriminării

3. Europa globală 4. Europa globală
Inclusiv politica privind acțiunile externe, 
politica de vecinătate și politica de 
dezvoltare

Inclusiv politica privind acțiunile externe, 
politica de vecinătate și politica de 
dezvoltare

4. Guvernanță financiară 5. Administrație
Inclusiv o legătură către Mecanismul 
european de stabilitate

6. Marjă de rezervă 
Inclusiv instrumentul de flexibilitate, 
rezerva de ajutor de urgență, Fondul de 
solidaritate, marje și angajamente 
neutilizate reportate, marja de rezervă, 
garanțiile legate de operațiunile de 
împrumut și creditare, inclusiv o legătură 
către Mecanismul european de stabilitate

5. Administrație

Or. en

Amendamentul 957
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Riikka Manner, în numele Grupului 
ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 98

Propunerea de rezoluție Amendamentul

98. propune, prin urmare, următoarea 
structură pentru viitorul CFM:

98. propune, prin urmare, următoarea 
structură pentru viitorul CFM:
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1. Creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii (Europa 2020)

1. Creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii (Europa 2020)

1a. Cunoaștere pentru creștere economică 
și ocuparea forței de muncă

1a. Cunoaștere pentru creștere economică 
și ocuparea forței de muncă

Inclusiv cercetarea și inovarea, 
învățământul și învățarea de-a lungul vieții, 
politica privind piața internă și politica 
socială

Inclusiv cercetarea și inovarea, 
învățământul și învățarea de-a lungul vieții, 
politica privind piața internă și politica 
socială 

1b. Dezvoltare durabilă 1b. Dezvoltare durabilă
Inclusiv politicile agricolă, de pescuit, de 
mediu, privind schimbările climatice, 
energia și transportul

Inclusiv politicile agricolă, de dezvoltare 
rurală, de pescuit, de mediu, privind 
schimbările climatice, energia și 
transportul

1c. Coeziune pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă

1c. Coeziune pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă

Inclusiv politica de coeziune (economică, 
socială și teritorială)

Inclusiv politica de coeziune (economică, 
socială și teritorială)

2. Cetățenie 2. Cetățenie și relații externe

Inclusiv politici în domeniul culturii, 
tineretului, comunicării și libertății, 
securității și justiției

2a. Libertate, securitate și justiție

3. Europa globală 2b. Cultură, tineret, comunicare și 
cetățenie

Inclusiv politica privind acțiunile externe, 
politica de vecinătate și politica de 
dezvoltare

2c. Acțiuni externe, politica de vecinătate 
și politica de dezvoltare

4. Guvernanță financiară
Inclusiv o legătură către Mecanismul 
european de stabilitate
5. Administrație 3. Administrație

Or. en

Amendamentul 958
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Danuta Maria Hübner, Mathieu Grosch, 
Sophie Auconie, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Marco Scurria, Hermann 
Winkler, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Iosif Matula

Propunere de rezoluție
Punctul 98
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

98. propune, prin urmare, următoarea 
structură pentru viitorul CFM:

98. propune, prin urmare, următoarea 
structură pentru viitorul CFM:

1. Creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii (Europa 2020)

1. Creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii (Europa 2020)

1a. Cunoaștere pentru creștere economică 
și ocuparea forței de muncă

1a. Cunoaștere pentru creștere economică 
și ocuparea forței de muncă

Inclusiv cercetarea și inovarea, 
învățământul și învățarea de-a lungul vieții, 
politica privind piața internă și politica 
socială

Inclusiv cercetarea și inovarea, 
învățământul și învățarea de-a lungul vieții, 
politica privind piața internă

1b. Dezvoltare durabilă 1b. Coeziune pentru creștere economică, 
ocuparea forței de muncă și dezvoltare 
durabilă

Inclusiv politicile agricolă, de pescuit, de 
mediu, privind schimbările climatice, 
energia și transportul

Investiții în coeziune (economică, socială 
și teritorială), politici sociale, politici de 
mediu, schimbări climatice, transport și 
energie

1c. Coeziune pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă

1c. Siguranța alimentară și gestionarea 
resurselor naturale

Inclusiv politica de coeziune (economică, 
socială și teritorială)

Inclusiv agricultura și pescuitul

1d. Siguranța alimentară și gestionarea 
resurselor naturale
Inclusiv agricultura și pescuitul 

2. Cetățenie 2. Cetățenie
Inclusiv politici în domeniul culturii, 
tineretului, comunicării și libertății, 
securității și justiției

Inclusiv politici în domeniul culturii, 
tineretului, comunicării și libertății, 
securității și justiției

3. Europa globală 3. Europa globală
Inclusiv politica privind acțiunile externe, 
politica de vecinătate și politica de 
dezvoltare

Inclusiv politica privind acțiunile externe, 
politica de vecinătate și politica de 
dezvoltare

4. Guvernanță financiară 4. Guvernanță financiară
Inclusiv o legătură către Mecanismul 
european de stabilitate

Inclusiv o legătură către Mecanismul 
european de stabilitate

5. Administrație 5. Administrație

Or. en
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Amendamentul 959
Reimer Böge, în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 98

Propunerea de rezoluție Amendamentul

98. propune, prin urmare, următoarea 
structură pentru viitorul CFM:

98. propune, prin urmare, următoarea 
structură pentru viitorul CFM:

1. Creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii (Europa 2020)

1. Europa 2020

1a. Cunoaștere pentru creștere economică 
și ocuparea forței de muncă

1a. Cunoaștere pentru creștere economică 

Inclusiv cercetarea și inovarea, 
învățământul și învățarea de-a lungul vieții, 
politica privind piața internă și politica 
socială

Inclusiv cercetarea și inovarea, 
învățământul și învățarea de-a lungul vieții, 
politica privind piața internă 

1b. Dezvoltare durabilă 1b. Dezvoltare durabilă

Inclusiv politicile agricolă, de pescuit, de 
mediu, privind schimbările climatice, 
energia și transportul

Inclusiv politicile de mediu, privind 
schimbările climatice, energia și 
transportul

1c. Coeziune pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă

1c. Coeziune pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă

Inclusiv politica de coeziune (economică, 
socială și teritorială)

Inclusiv politica de coeziune (economică, 
socială și teritorială) și politica socială
1d. Siguranța alimentară și gestionarea 
resurselor naturale
Inclusiv agricultura și pescuitul 

2. Cetățenie 2. Cetățenie
Inclusiv politici în domeniul culturii, 
tineretului, comunicării și libertății, 
securității și justiției

Inclusiv politici în domeniul culturii, 
tineretului, comunicării și libertății, 
securității și justiției

3. Europa globală 3. Europa globală
Inclusiv politica privind acțiunile externe, 
politica de vecinătate și politica de 
dezvoltare

Inclusiv politica privind acțiunile externe, 
politica de vecinătate și politica de 
dezvoltare

4. Guvernanță financiară 4. Guvernanță financiară
Inclusiv o legătură către Mecanismul Inclusiv o legătură către Mecanismul 

european de stabilitate
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european de stabilitate
5. Administrație 5. Administrație

6. Cheltuieli UE în afara bugetului UE 

Or. en

Amendamentul 960
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 98

Propunerea de rezoluție Amendamentul

98. propune, prin urmare, următoarea 
structură pentru viitorul CFM:

98. propune, prin urmare, următoarea 
structură pentru viitorul CFM:

1. Creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii (Europa 2020)

1. Politici interne

1a. Cunoaștere pentru creștere economică 
și ocuparea forței de muncă

1a. Cunoaștere pentru creștere economică 
coezivă și ocuparea forței de muncă

Inclusiv cercetarea și inovarea, 
învățământul și învățarea de-a lungul vieții, 
politica privind piața internă și politica 
socială

Inclusiv cercetarea și inovarea, 
învățământul și învățarea de-a lungul vieții, 
politica privind piața internă și politica 
socială 

1b. Dezvoltare durabilă
Inclusiv politicile agricolă, de pescuit, de 
mediu, privind schimbările climatice, 
energia și transportul
1c. Coeziune pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă

1b. Coeziune pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă

Inclusiv politica de coeziune (economică, 
socială și teritorială)

Inclusiv politica de coeziune (economică, 
socială și teritorială)

1c. Dezvoltare durabilă
Inclusiv politicile agricolă, de pescuit, de 
mediu, privind schimbările climatice, 
energia și transportul

2. Cetățenie 1d. Cetățenie, libertate, securitate și 
justiție

Inclusiv politici în domeniul culturii, 
tineretului, comunicării și libertății, 

Inclusiv politici în domeniul culturii, 
tineretului, comunicării și libertății, 
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securității și justiției securității și justiției
3. Europa globală 2. Politici externe (Europa globală)
Inclusiv politica privind acțiunile externe, 
politica de vecinătate și politica de 
dezvoltare

Inclusiv politica privind acțiunile externe, 
politica de vecinătate și politica de 
dezvoltare

4. Guvernanță financiară
Inclusiv o legătură către Mecanismul 
european de stabilitate
5. Administrație 3. Administrație

Or. en

Amendamentul 961
Ivailo Kalfin, Kinga Göncz, Ana Gomes, Zigmantas Balčytis, Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Punctul 98

Propunerea de rezoluție Amendamentul

98. propune, prin urmare, următoarea 
structură pentru viitorul CFM:

98. propune, prin urmare, următoarea 
structură pentru viitorul CFM:

1. Creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii (Europa 2020)

1. Creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii (Europa 2020)

1a. Cunoaștere pentru creștere economică 
și ocuparea forței de muncă

1a. Cunoaștere pentru creștere economică 
și ocuparea forței de muncă

Inclusiv cercetarea și inovarea, 
învățământul și învățarea de-a lungul vieții, 
politica privind piața internă și politica 
socială

Inclusiv cercetarea și inovarea, 
învățământul și învățarea de-a lungul vieții, 
politica privind piața internă și politica 
socială 

1b. Dezvoltare durabilă 1b. Dezvoltare durabilă

Inclusiv politicile agricolă, de pescuit, de 
mediu, privind schimbările climatice, 
energia și transportul

Inclusiv politicile agricolă, de pescuit, de 
mediu, privind schimbările climatice, 
energia și transportul

1c. Coeziune pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă

1c. Coeziune pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă

Inclusiv politica de coeziune (economică, 
socială și teritorială)

Inclusiv politica de coeziune (economică, 
socială și teritorială)

1d. Proiecte de amploare (finanțarea de la 
bugetul UE depășește un miliard de euro)
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2. Cetățenie 2. Cetățenie
Inclusiv politici în domeniul culturii, 
tineretului, comunicării și libertății, 
securității și justiției

Inclusiv politici în domeniul culturii, 
tineretului, comunicării și libertății, 
securității și justiției

3. Europa globală 3. Europa globală
Inclusiv politica privind acțiunile externe, 
politica de vecinătate și politica de 
dezvoltare

Inclusiv politica privind acțiunile externe, 
politica de vecinătate și politica de 
dezvoltare

4. Guvernanță financiară 4. Guvernanță financiară
Inclusiv o legătură către Mecanismul 
european de stabilitate

Inclusiv o legătură către Mecanismul 
european de stabilitate

5. Administrație 5. Administrație

Or. en

Amendamentul 962
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 98

Propunerea de rezoluție Amendamentul

98. propune, prin urmare, următoarea 
structură pentru viitorul CFM:

98. propune, prin urmare, următoarea 
structură pentru viitorul CFM:

1. Creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii (Europa 2020)

1. Creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii (Europa 2020) și 
coeziune economică, socială și teritorială

1a. Cunoaștere pentru creștere economică 
și ocuparea forței de muncă

1a. Cunoaștere pentru creștere economică 
și ocuparea forței de muncă

Inclusiv cercetarea și inovarea, 
învățământul și învățarea de-a lungul vieții, 
politica privind piața internă și politica 
socială

Inclusiv cercetarea și inovarea, 
învățământul și învățarea de-a lungul vieții, 
politica privind piața internă și politica 
socială 

1b. Dezvoltare durabilă 1b. Dezvoltare durabilă

Inclusiv politicile agricolă, de pescuit, de 
mediu, privind schimbările climatice, 
energia și transportul

Inclusiv politicile agricolă, de pescuit, de 
mediu, privind schimbările climatice, 
energia și transportul

1c. Coeziune pentru creștere economică și
ocuparea forței de muncă

1c. Coeziune economică, socială și
teritorială
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Inclusiv politica de coeziune (economică,
socială și teritorială)

Inclusiv politica de coeziune

2. Cetățenie 2. Cetățenie și drepturi fundamentale
Inclusiv politici în domeniul culturii, 
tineretului, comunicării și libertății, 
securității și justiției

Inclusiv politici în domeniul culturii, 
tineretului, dialogului civil și 
nediscriminării, comunicării, libertății, 
securității și justiției

3. Europa globală 3. Europa globală

Inclusiv politica privind acțiunile externe, 
politica de vecinătate și politica de 
dezvoltare

Inclusiv politica privind acțiunile externe, 
politica de vecinătate și politica de 
dezvoltare

4. Guvernanță financiară 4. Guvernanță financiară

Inclusiv o legătură către Mecanismul 
european de stabilitate

Inclusiv o legătură către Mecanismul 
european de stabilitate

5. Administrație 5. Administrație

Or. en

Amendamentul 963
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 98

Propunerea de rezoluție Amendamentul

98. propune, prin urmare, următoarea 
structură pentru viitorul CFM:

98. propune, prin urmare, următoarea 
structură pentru viitorul CFM:

1. Creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii (Europa 2020)

1. Creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii (Europa 2020)

1a. Cunoaștere pentru creștere economică 
și ocuparea forței de muncă

1a. Cunoaștere pentru creștere economică 
și ocuparea forței de muncă

Inclusiv cercetarea și inovarea, 
învățământul și învățarea de-a lungul vieții, 
politica privind piața internă și politica
socială

Inclusiv cercetarea și inovarea, 
învățământul și învățarea de-a lungul vieții, 
politica privind piața internă și agenda de 
politică socială, egalitatea și combaterea 
sărăciei și a excluziunii sociale

1b. Dezvoltare durabilă 1b. Dezvoltare durabilă
Inclusiv politicile agricolă, de pescuit, de 
mediu, privind schimbările climatice, 
energia și transportul

Inclusiv politicile agricolă, de pescuit, de 
mediu, privind schimbările climatice, 
energia și transportul
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1c. Coeziune pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă

1c. Coeziune economică, socială și
teritorială

Inclusiv politica de coeziune (economică, 
socială și teritorială)

Inclusiv politica de coeziune (economică, 
socială și teritorială)

2. Cetățenie 2. Cetățenie
Inclusiv politici în domeniul culturii, 
tineretului, comunicării și libertății, 
securității și justiției

Inclusiv politici în domeniul culturii, 
tineretului, comunicării și libertății, 
securității și justiției

3. Europa globală 3. Europa globală
Inclusiv politica privind acțiunile externe, 
politica de vecinătate și politica de 
dezvoltare

Inclusiv politica privind acțiunile externe, 
politica de vecinătate și politica de 
dezvoltare

4. Guvernanță financiară 4. Guvernanță financiară
Inclusiv o legătură către Mecanismul 
european de stabilitate

Inclusiv o legătură către Mecanismul 
european de stabilitate

5. Administrație 5. Administrație

Or. en

Amendamentul 964
Richard Ashworth, 

Propunere de rezoluție
Punctul 98

Propunerea de rezoluție Amendamentul

98. propune, prin urmare, următoarea 
structură pentru viitorul CFM:

98. propune, prin urmare, următoarea 
structură pentru viitorul CFM:

1. Creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii (Europa 2020)

1. Creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii (Europa 2020)

1a. Cunoaștere pentru creștere economică 
și ocuparea forței de muncă

1a. Cunoaștere pentru creștere economică 
și ocuparea forței de muncă

Inclusiv cercetarea și inovarea, 
învățământul și învățarea de-a lungul vieții, 
politica privind piața internă și politica
socială

Inclusiv cercetarea și inovarea, 
învățământul și învățarea de-a lungul vieții, 
politica privind piața internă și politica
socială

1b. Dezvoltare durabilă 1b. Dezvoltare durabilă

Inclusiv politicile agricolă, de pescuit, de 
mediu, privind schimbările climatice, 
energia și transportul

Inclusiv politicile agricolă, de pescuit, de 
mediu, privind schimbările climatice, 
energia și transportul

1c. Coeziune pentru creștere economică și 1c. Coeziune pentru creștere economică și 
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ocuparea forței de muncă ocuparea forței de muncă
Inclusiv politica de coeziune (economică, 
socială și teritorială)

Inclusiv politica de coeziune (economică, 
socială și teritorială)

2. Cetățenie 2. Cetățenie

Inclusiv politici în domeniul culturii, 
tineretului, comunicării și libertății, 
securității și justiției

Inclusiv politici în domeniul culturii, 
tineretului, comunicării și libertății, 
securității și justiției

3. Europa globală 3. Europa globală

Inclusiv politica privind acțiunile externe, 
politica de vecinătate și politica de 
dezvoltare

Inclusiv politica privind acțiunile externe, 
politica de vecinătate și politica de 
dezvoltare

4. Guvernanță financiară 4. Guvernanță financiară

Inclusiv o legătură către Mecanismul 
european de stabilitate
5. Administrație 5. Administrație

Or. en

Amendamentul 965
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 98

Propunerea de rezoluție Amendamentul

98. propune, prin urmare, următoarea 
structură pentru viitorul CFM:

98. propune, prin urmare, următoarea 
structură pentru viitorul CFM:

1. Creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii (Europa 2020)

1. Creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii (Europa 2020)

1a. Cunoaștere pentru creștere economică 
și ocuparea forței de muncă

1a. Cunoaștere pentru creștere economică 
și ocuparea forței de muncă

Inclusiv cercetarea și inovarea, 
învățământul și învățarea de-a lungul vieții, 
politica privind piața internă și politica 
socială

Inclusiv cercetarea și inovarea, 
învățământul și învățarea de-a lungul vieții, 
politica privind piața internă și politica 
socială

1b. Dezvoltare durabilă 1b. Dezvoltare durabilă

Inclusiv politicile agricolă, de pescuit, de 
mediu, privind schimbările climatice, 
energia și transportul

Inclusiv politicile agricolă, de pescuit, de 
mediu, privind schimbările climatice, 
energia și transportul

1c. Coeziune pentru creștere economică și 1c. Coeziune pentru creștere economică și 
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ocuparea forței de muncă ocuparea forței de muncă
Inclusiv politica de coeziune (economică, 
socială și teritorială)

Inclusiv politica de coeziune (economică, 
socială și teritorială)

2. Cetățenie 2. Cetățenie

Inclusiv politici în domeniul culturii, 
tineretului, comunicării și libertății, 
securității și justiției

Inclusiv politici în domeniul culturii, 
tineretului, drepturilor fundamentale, 
egalității între bărbați și femei, combaterii 
discriminării, comunicării și libertății, 
securității și justiției

3. Europa globală 3. Europa globală
Inclusiv politica privind acțiunile externe, 
politica de vecinătate și politica de 
dezvoltare

Inclusiv politica privind acțiunile externe, 
politica de vecinătate și politica de 
dezvoltare

4. Guvernanță financiară 4. Guvernanță financiară
Inclusiv o legătură către Mecanismul 
european de stabilitate

Inclusiv o legătură către Mecanismul 
european de stabilitate

5. Administrație 5. Administrație

Or. en

Amendamentul 966
Iratxe García Pérez 

Propunere de rezoluție
Punctul 98

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. Creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii (Europa 2020)

1. Creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii (Europa 2020)

1a. Cunoaștere pentru creștere economică 
și ocuparea forței de muncă

1a. Cunoaștere pentru creștere economică 
și ocuparea forței de muncă

Inclusiv cercetarea și inovarea, 
învățământul și învățarea de-a lungul vieții, 
politica privind piața internă și politica 
socială

Inclusiv cercetarea și inovarea, 
învățământul și învățarea de-a lungul vieții, 
politica privind piața internă și politica 
socială

1b. Dezvoltare durabilă 1b. Dezvoltare durabilă
Inclusiv politicile agricolă, de pescuit, de 
mediu, privind schimbările climatice, 
energia și transportul

Inclusiv politicile agricolă, de pescuit, de 
mediu, privind schimbările climatice, 
energia și transportul

1c. Coeziune pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă

1c. Coeziune pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă

Inclusiv politica de coeziune (economică, 
socială și teritorială)

Inclusiv politica de coeziune (economică, 
socială și teritorială)

2. Cetățenie 2. Cetățenie
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Inclusiv politici în domeniul culturii, 
tineretului, comunicării și libertății, 
securității și justiției

Inclusiv politici în domeniul culturii, 
egalității între femei și bărbați, tineretului, 
comunicării și libertății, securității și 
justiției

3. Europa globală 3. Europa globală
Inclusiv politica privind acțiunile externe, 
politica de vecinătate și politica de 
dezvoltare

Inclusiv politica privind acțiunile externe, 
politica de vecinătate și politica de 
dezvoltare

4. Guvernanță financiară 4. Guvernanță financiară
Inclusiv o legătură către Mecanismul 
european de stabilitate

Inclusiv o legătură către Mecanismul 
european de stabilitate

5. Administrație 5. Administrație

Or. es

Amendamentul 967
Carlo Fidanza, Luis de Grandes Pascual

Propunere de rezoluție
Punctul 98

Propunerea de rezoluție Amendamentul

98. propune, prin urmare, următoarea 
structură pentru viitorul CFM:

98. propune, prin urmare, următoarea 
structură pentru viitorul CFM:

1. Creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii (Europa 2020)

1. Creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii (Europa 2020)

1a. Cunoaștere pentru creștere economică 
și ocuparea forței de muncă

1a. Cunoaștere pentru creștere economică 
și ocuparea forței de muncă

Inclusiv cercetarea și inovarea, 
învățământul și învățarea de-a lungul vieții, 
politica privind piața internă și politica 
socială

Inclusiv cercetarea și inovarea, 
învățământul și învățarea de-a lungul vieții, 
politica privind piața internă și politica 
socială

1b. Dezvoltare durabilă 1b. Dezvoltare durabilă
Inclusiv politicile agricolă, de pescuit, de 
mediu, privind schimbările climatice, 
energia și transportul

Inclusiv politicile agricolă, de pescuit, de 
mediu, privind schimbările climatice, 
energia, transportul și turismul

1c. Coeziune pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă

1c. Coeziune pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă

Inclusiv politica de coeziune (economică, 
socială și teritorială)

Inclusiv politica de coeziune (economică, 
socială și teritorială)

2. Cetățenie 2. Cetățenie
Inclusiv politici în domeniul culturii, Inclusiv politici în domeniul culturii, 
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tineretului, comunicării și libertății, 
securității și justiției

tineretului, comunicării și libertății, 
securității și justiției

3. Europa globală 3. Europa globală
Inclusiv politica privind acțiunile externe, 
politica de vecinătate și politica de 
dezvoltare

Inclusiv politica privind acțiunile externe, 
politica de vecinătate și politica de 
dezvoltare

4. Guvernanță financiară 4. Guvernanță financiară
Inclusiv o legătură către Mecanismul 
european de stabilitate

Inclusiv o legătură către Mecanismul 
european de stabilitate

5. Administrație 5. Administrație

Or. en

Amendamentul 968
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Propunere de rezoluție
Punctul 98

Propunerea de rezoluție Amendamentul

98. propune, prin urmare, următoarea 
structură pentru viitorul CFM:

98. propune, prin urmare, următoarea 
structură pentru viitorul CFM:

1. Creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii (Europa 2020)

1. Creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii (Europa 2020)

1a. Cunoaștere pentru creștere economică 
și ocuparea forței de muncă

1a. Cunoaștere pentru creștere economică 
și ocuparea forței de muncă

Inclusiv cercetarea și inovarea, 
învățământul și învățarea de-a lungul vieții, 
politica privind piața internă și politica 
socială

Inclusiv cercetarea și inovarea, 
învățământul și învățarea de-a lungul vieții, 
tineret, politica privind piața internă și 
politica socială

1b. Dezvoltare durabilă 1b. Dezvoltare durabilă
Inclusiv politicile agricolă, de pescuit, de 
mediu, privind schimbările climatice, 
energia și transportul

Inclusiv politicile agricolă, de pescuit, de 
mediu, privind schimbările climatice, 
energia și transportul

1c. Coeziune pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă

1c. Coeziune pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă

Inclusiv politica de coeziune (economică, 
socială și teritorială)

Inclusiv politica de coeziune (economică, 
socială și teritorială)

2. Cetățenie 2. Cetățenie
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Inclusiv politici în domeniul culturii, 
tineretului, comunicării și libertății, 
securității și justiției

Inclusiv politici în domeniul culturii, 
comunicării și libertății, securității și 
justiției

3. Europa globală 3. Europa globală

Inclusiv politica privind acțiunile externe, 
politica de vecinătate și politica de 
dezvoltare

Inclusiv politica privind acțiunile externe, 
politica de vecinătate și politica de 
dezvoltare

4. Guvernanță financiară 4. Guvernanță financiară

Inclusiv o legătură către Mecanismul 
european de stabilitate

Inclusiv o legătură către Mecanismul 
european de stabilitate

5. Administrație 5. Administrație

Or. en

Amendamentul 969
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 98

Propunerea de rezoluție Amendamentul

98. propune, prin urmare, următoarea 
structură pentru viitorul CFM:

98. propune, prin urmare, următoarea 
structură pentru viitorul CFM:

1. Creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii (Europa 2020)

1. Creștere durabilă și favorabilă 
incluziunii (Europa 2020)

1a. Cunoaștere pentru creștere economică 
și ocuparea forței de muncă

1a. Cunoaștere pentru creștere economică 
și ocuparea forței de muncă

Inclusiv cercetarea și inovarea, 
învățământul și învățarea de-a lungul vieții, 
politica privind piața internă și politica 
socială

Inclusiv cercetarea și inovarea, 
învățământul și învățarea de-a lungul vieții, 
politica privind piața internă și politica 
socială, politica energetică

1b. Dezvoltare durabilă 1b. Dezvoltare durabilă

Inclusiv politicile agricolă, de pescuit, de 
mediu, privind schimbările climatice, 
energia și transportul

Inclusiv politicile agricolă, de pescuit, de 
mediu, privind schimbările climatice și 
transportul

1c. Coeziune pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă

1c. Coeziune pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă

Inclusiv politica de coeziune (economică, 
socială și teritorială)

Inclusiv politica de coeziune (economică, 
socială și teritorială)
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2. Cetățenie 2. Cetățenie
Inclusiv politici în domeniul culturii, 
tineretului, comunicării și libertății, 
securității și justiției

Inclusiv politici în domeniul culturii, 
tineretului, comunicării și libertății, 
securității și justiției

3. Europa globală 3. Europa globală
Inclusiv politica privind acțiunile externe, 
politica de vecinătate și politica de 
dezvoltare

Inclusiv politica privind acțiunile externe, 
politica de vecinătate și politica de 
dezvoltare

4. Guvernanță financiară 4. Guvernanță financiară
Inclusiv o legătură către Mecanismul 
european de stabilitate

Inclusiv o legătură către Mecanismul 
european de stabilitate

5. Administrație 5. Administrație

Or. de

Amendamentul 970
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 99

Propunerea de rezoluție Amendamentul

99. își reafirmă poziția formulată în 
Rezoluția sa din 25 martie 2009 
referitoare la revizuirea la jumătatea 
perioadei a cadrului financiar 2007-2013, 
potrivit căreia o mai mare flexibilitate în 
cadrul rubricilor și între acestea reprezintă
o necesitate stringentă pentru capacitatea 
funcțională a Uniunii, nu doar pentru a 
putea face față noilor provocări, dar și 
pentru a facilita procesul decizional din 
cadrul instituțiilor;

99. consideră că o mai mare flexibilitate în 
cadrul rubricilor și între acestea ar putea fi 
benefică pentru capacitatea funcțională a 
Uniunii, nu doar pentru a putea face față 
noilor provocări, dar și pentru a facilita 
procesul decizional din cadrul instituțiilor;

Or. en

Amendamentul 971
Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Punctul 99
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

99. își reafirmă poziția formulată în 
Rezoluția sa din 25 martie 2009 referitoare 
la revizuirea la jumătatea perioadei a 
cadrului financiar 2007-20131, potrivit 
căreia o mai mare flexibilitate în cadrul 
rubricilor și între acestea reprezintă o 
necesitate stringentă pentru capacitatea 
funcțională a Uniunii, nu doar pentru a 
putea face față noilor provocări, dar și 
pentru a facilita procesul decizional din 
cadrul instituțiilor;

99. își reafirmă poziția formulată în 
Rezoluția sa din 25 martie 2009 referitoare 
la revizuirea la jumătatea perioadei a 
cadrului financiar 2007-20131, potrivit 
căreia o mai mare flexibilitate în cadrul 
rubricilor și între acestea reprezintă o 
necesitate stringentă pentru capacitatea 
funcțională a Uniunii, nu doar pentru a 
putea face față noilor provocări, dar și 
pentru a facilita procesul decizional din 
cadrul instituțiilor; cu toate acestea, 
subliniază faptul că trebuie să se 
garanteze o transparență deplină;

Or. en

Amendamentul 972
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 100

Propunerea de rezoluție Amendamentul

100. subliniază necesitatea unei revizuiri la 
jumătatea perioadei care să permită o 
analiză și o inventariere formală a 
funcționării CFM; subliniază că, în viitor, 
revizuirea la jumătatea perioadei ar trebui 
să devină o obligație juridică prevăzută în 
regulamentul CFM, însoțită de o procedură 
specială care să garanteze implicarea 
deplină a Parlamentului în calitatea sa de 
autoritate legislativă și bugetară; 
accentuează faptul că, în cazul în care 
revizuirea constată caracterul inadecvat al 
plafoanelor pentru restul perioadei, ar 
trebui garantată o posibilitate reală de 
revizuire a acestora;

100. subliniază necesitatea, în cazul unei 
durate a CFM mai mare de cinci ani, a 
unei revizuiri obligatorii la jumătatea 
perioadei care să permită o analiză și o 
inventariere formală a funcționării CFM; 
subliniază că, în viitor, revizuirea la 
jumătatea perioadei ar trebui să devină o 
obligație juridică prevăzută în 
regulamentul CFM, însoțită de o procedură 
specială care să garanteze implicarea 
deplină a Parlamentului în calitatea sa de 
autoritate legislativă și bugetară; 
accentuează faptul că, în cazul în care 
revizuirea constată caracterul inadecvat al 
plafoanelor pentru restul perioadei, ar 
trebui garantată o posibilitate reală de 
revizuire a acestora;

Or. en
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Amendamentul 973
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 100

Propunerea de rezoluție Amendamentul

100. subliniază necesitatea unei revizuiri la 
jumătatea perioadei care să permită o 
analiză și o inventariere formală a 
funcționării CFM; subliniază că, în viitor, 
revizuirea la jumătatea perioadei ar trebui 
să devină o obligație juridică prevăzută în 
regulamentul CFM, însoțită de o procedură 
specială care să garanteze implicarea 
deplină a Parlamentului în calitatea sa de 
autoritate legislativă și bugetară; 
accentuează faptul că, în cazul în care 
revizuirea constată caracterul inadecvat al 
plafoanelor pentru restul perioadei, ar 
trebui garantată o posibilitate reală de 
revizuire a acestora;

100. subliniază necesitatea unei revizuiri la 
jumătatea perioadei care să permită o 
analiză și o inventariere formală a 
funcționării CFM; subliniază că, în viitor, 
revizuirea la jumătatea perioadei ar trebui 
să devină o obligație juridică prevăzută în 
regulamentul CFM, însoțită de o procedură 
specială care să garanteze implicarea 
deplină a Parlamentului în calitatea sa de 
autoritate legislativă și bugetară; 
accentuează faptul că, în cazul în care 
revizuirea constată caracterul inadecvat al 
plafoanelor pentru restul perioadei, ar 
trebui să existe, în principiu, o posibilitate 
de revizuire a acestora;

Or. en

Amendamentul 974
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 100

Propunerea de rezoluție Amendamentul

100. subliniază necesitatea unei revizuiri la 
jumătatea perioadei care să permită o 
analiză și o inventariere formală a 
funcționării CFM; subliniază că, în viitor, 
revizuirea la jumătatea perioadei ar trebui 
să devină o obligație juridică prevăzută în 
regulamentul CFM, însoțită de o procedură 
specială care să garanteze implicarea 
deplină a Parlamentului în calitatea sa de 
autoritate legislativă și bugetară; 

100. subliniază necesitatea unei revizuiri la 
jumătatea perioadei, mai degrabă 
cantitativă decât pur calitativă, care să 
permită o analiză și o inventariere formală 
a funcționării CFM; subliniază că, în viitor, 
revizuirea la jumătatea perioadei ar trebui 
să devină o obligație juridică prevăzută în 
regulamentul CFM, însoțită de o procedură 
specială care să garanteze implicarea 
deplină a Parlamentului în calitatea sa de 
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accentuează faptul că, în cazul în care 
revizuirea constată caracterul inadecvat al 
plafoanelor pentru restul perioadei, ar 
trebui garantată o posibilitate reală de 
revizuire a acestora;

autoritate legislativă și bugetară; 
accentuează faptul că, în cazul în care 
revizuirea constată caracterul inadecvat al 
plafoanelor pentru restul perioadei, ar 
trebui garantată o posibilitate reală de 
revizuire a acestora;

Or. en

Amendamentul 975
James Elles

Propunere de rezoluție
Punctul 100

Propunerea de rezoluție Amendamentul

100. subliniază necesitatea unei revizuiri la 
jumătatea perioadei care să permită o 
analiză și o inventariere formală a 
funcționării CFM; subliniază că, în viitor, 
revizuirea la jumătatea perioadei ar trebui 
să devină o obligație juridică prevăzută în 
regulamentul CFM, însoțită de o procedură 
specială care să garanteze implicarea 
deplină a Parlamentului în calitatea sa de 
autoritate legislativă și bugetară; 
accentuează faptul că, în cazul în care 
revizuirea constată caracterul inadecvat al 
plafoanelor pentru restul perioadei, ar 
trebui garantată o posibilitate reală de 
revizuire a acestora;

100. subliniază necesitatea unei revizuiri la 
jumătatea perioadei care să permită o 
analiză și o inventariere formală a 
funcționării CFM; subliniază că, în viitor, 
revizuirea la jumătatea perioadei ar trebui 
să devină o obligație juridică prevăzută în 
regulamentul CFM, însoțită de o procedură 
specială cu un calendar stabilit de comun 
acord, care să garanteze implicarea deplină 
a Parlamentului în calitatea sa de autoritate 
legislativă și bugetară; accentuează faptul 
că, în cazul în care revizuirea constată 
caracterul inadecvat al plafoanelor pentru 
restul perioadei, ar trebui garantată o 
posibilitate reală de revizuire a acestora;

Or. en

Amendamentul 976
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 100

Propunerea de rezoluție Amendamentul

100. subliniază necesitatea unei revizuiri la 100. subliniază necesitatea unei revizuiri la 
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jumătatea perioadei care să permită o 
analiză și o inventariere formală a 
funcționării CFM; subliniază că, în viitor, 
revizuirea la jumătatea perioadei ar trebui 
să devină o obligație juridică prevăzută în 
regulamentul CFM, însoțită de o procedură 
specială care să garanteze implicarea 
deplină a Parlamentului în calitatea sa de 
autoritate legislativă și bugetară; 
accentuează faptul că, în cazul în care 
revizuirea constată caracterul inadecvat 
al plafoanelor pentru restul perioadei, ar 
trebui garantată o posibilitate reală de 
revizuire a acestora;

jumătatea perioadei care să permită o 
analiză și o inventariere formală a 
funcționării CFM; subliniază că, în viitor, 
revizuirea la jumătatea perioadei ar trebui 
să devină o obligație juridică prevăzută în 
regulamentul CFM, însoțită de o procedură 
specială care să garanteze implicarea 
deplină a Parlamentului în calitatea sa de 
autoritate legislativă și bugetară;

Or. en

Amendamentul 977
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 101

Propunerea de rezoluție Amendamentul

101. insistă asupra faptului că gradul de 
flexibilitate oferit în prezent de către 
mecanismul de revizuire depinde de 
procedura de exercitare a acestuia și se 
confruntă cu reticența generală a 
Consiliului de a-l utiliza; consideră că 
ajustarea plafoanelor de cheltuieli poate 
rămâne o opțiune realistă numai dacă 
viitoarele mecanisme de revizuire vor 
prevedea o procedură simplificată pentru 
modificările operate în cadrul unui prag 
convenit; pe lângă aceasta, solicită 
menținerea posibilității de a crește 
plafonul global al CFM;

101. insistă asupra faptului că gradul de 
flexibilitate oferit în prezent de către 
mecanismul de revizuire depinde de 
procedura de exercitare a acestuia și se 
confruntă cu reticența generală a 
Consiliului de a-l utiliza; consideră că 
ajustarea plafoanelor de cheltuieli poate 
rămâne o opțiune realistă numai dacă 
viitoarele mecanisme de revizuire vor 
prevedea o procedură simplificată pentru 
modificările operate în cadrul unui prag 
convenit; pe lângă aceasta, insistă asupra
menținerii posibilității de a crește plafonul 
global al CFM;

Or. en

Amendamentul 978
Reimer Böge în numele Grupului PPE
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Propunere de rezoluție
Punctul 102a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

102a. consideră că actualul sistem de 
flexibilitate aplicabil actelor legislative a 
funcționat suficient de bine în actualul 
CFM; prin urmare, solicită menținerea, 
în următorul CFM, a pragului de 
flexibilitate de 5 % peste sau sub sumele 
stabilite prin codecizie;

Or. en

Amendamentul 979
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Giommaria Uggias, în numele Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 103, a doua liniuță 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- posibilitatea de a transfera marjele 
neutilizate de la un an la altul - din nou, în 
anumite limite convenite;

- posibilitatea de a transfera creditele de 
plată și marjele neutilizate de la un an la 
altul - din nou, în anumite limite convenite;

Or. en

Amendamentul 980
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Giommaria Uggias, în numele Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 103, al doilea paragraf

Propunerea de rezoluție Amendamentul

insistă, totuși, asupra faptului că aceste 
propuneri trebuie completate printr-o 
flexibilitate sporită între subrubrici;

insistă, totuși, asupra faptului că aceste 
propuneri trebuie completate printr-o 
flexibilitate între subrubrici și o posibilitate 
de a cumula fondurile de la un an la altul;
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Or. en

Amendamentul 981
Reimer Böge, Othmar Karas în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 103a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

103a. are convingerea că marjele 
neutilizate sau resursele dezangajate din 
bugetul unui an ar trebui să fie 
transferate ca sumă unică în bugetul 
anului următor și să creeze o marjă 
generală care să fie atribuită diferitelor 
rubrici în funcție de nevoile estimate ale 
acestora; consideră, prin urmare, că banii 
alocați bugetului UE ar trebui să fie 
cheltuiți numai în acest context și nu ar 
trebui să fie returnați statelor membre, 
așa cum se întâmplă în prezent;

Or. en

Amendamentul 982
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 105

Propunerea de rezoluție Amendamentul

105. consideră că este crucial să se mențină 
și să se dezvolte actualul sistem al 
mecanismelor de flexibilitate (instrumentul 
de flexibilitate, Fondul european de 
ajustare la globalizare, Fondul de 
solidaritate al Uniunii Europene, rezerva 
pentru ajutoare de urgență), care pot fi 
mobilizate ad-hoc, simplificând și mai 
mult utilizarea acestora și alocându-le 
suficiente fonduri, dar și creând, 
eventual, noi instrumente în viitor; 
subliniază că mobilizarea unor astfel de 

105. consideră că este crucial să se actualul 
sistem al mecanismelor de flexibilitate 
(instrumentul de flexibilitate, Fondul de 
solidaritate al Uniunii Europene, rezerva 
pentru ajutoare de urgență), care pot fi 
mobilizate ad-hoc;
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surse de finanțare suplimentare trebuie să 
respecte metoda comunitară;

Or. en

Amendamentul 983
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 105

Propunerea de rezoluție Amendamentul

105. consideră că este crucial să se mențină 
și să se dezvolte actualul sistem al 
mecanismelor de flexibilitate (instrumentul 
de flexibilitate, Fondul european de 
ajustare la globalizare, Fondul de 
solidaritate al Uniunii Europene, rezerva 
pentru ajutoare de urgență), care pot fi 
mobilizate ad-hoc, simplificând și mai mult 
utilizarea acestora și alocându-le suficiente
fonduri, dar și creând, eventual, noi 
instrumente în viitor; subliniază că 
mobilizarea unor astfel de surse de 
finanțare suplimentare trebuie să respecte 
metoda comunitară;

105. consideră că este crucial să se mențină 
și să se dezvolte actualul sistem al 
mecanismelor de flexibilitate (instrumentul 
de flexibilitate, Fondul european de 
ajustare la globalizare, Fondul de 
solidaritate al Uniunii Europene, rezerva 
pentru ajutoare de urgență), care pot fi 
mobilizate ad-hoc, simplificând și mai mult 
utilizarea acestora și alocându-le fonduri
mai mari, dar și creând, eventual, noi 
instrumente în viitor, precum o marjă de 
rezervă; subliniază că mobilizarea unor 
astfel de surse de finanțare suplimentare 
trebuie să respecte metoda comunitară;

Or. en

Amendamentul 984
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 105

Propunerea de rezoluție Amendamentul

105. consideră că este crucial să se mențină 
și să se dezvolte actualul sistem al
mecanismelor de flexibilitate
(instrumentul de flexibilitate, Fondul 
european de ajustare la globalizare,
Fondul de solidaritate al Uniunii Europene, 

105. consideră că este crucial să se mențină 
și să se dezvolte actualul sistem de 
instrumente speciale (instrumentul de 
flexibilitate, Fondul de solidaritate al 
Uniunii Europene, rezerva pentru ajutoare 
de urgență), care pot fi mobilizate ad-hoc, 
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rezerva pentru ajutoare de urgență), care 
pot fi mobilizate ad-hoc, simplificând și 
mai mult utilizarea acestora și alocându-le 
suficiente fonduri, dar și creând, eventual, 
noi instrumente în viitor; subliniază că 
mobilizarea unor astfel de surse de 
finanțare suplimentare trebuie să respecte 
metoda comunitară;

simplificând și mai mult utilizarea acestora 
și alocându-le suficiente fonduri, dar și 
creând, eventual, noi instrumente în viitor; 
subliniază că mobilizarea unor astfel de 
surse de finanțare suplimentare trebuie să 
respecte metoda comunitară;

Or. en

Amendamentul 985
Barbara Matera

Propunere de rezoluție
Punctul 105

Propunerea de rezoluție Amendamentul

105. consideră că este crucial să se mențină 
și să se dezvolte actualul sistem al 
mecanismelor de flexibilitate (instrumentul 
de flexibilitate, Fondul european de 
ajustare la globalizare, Fondul de 
solidaritate al Uniunii Europene, rezerva 
pentru ajutoare de urgență), care pot fi 
mobilizate ad-hoc, simplificând și mai mult 
utilizarea acestora și alocându-le suficiente 
fonduri, dar și creând, eventual, noi 
instrumente în viitor; subliniază că 
mobilizarea unor astfel de surse de 
finanțare suplimentare trebuie să respecte 
metoda comunitară;

105. consideră că este crucial să se mențină 
și să se dezvolte actualul sistem al 
mecanismelor de flexibilitate (instrumentul 
de flexibilitate, Fondul de solidaritate al 
Uniunii Europene, rezerva pentru ajutoare 
de urgență), care pot fi mobilizate ad-hoc, 
simplificând și mai mult utilizarea acestora 
și alocându-le suficiente fonduri, dar și 
creând, eventual, noi instrumente în viitor; 
subliniază că mobilizarea unor astfel de 
surse de finanțare suplimentare trebuie să 
respecte metoda comunitară;

Or. en

Amendamentul 986
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 105
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

105. consideră că este crucial să se mențină 
și să se dezvolte actualul sistem al 
mecanismelor de flexibilitate (instrumentul 
de flexibilitate, Fondul european de 
ajustare la globalizare, Fondul de 
solidaritate al Uniunii Europene, rezerva 
pentru ajutoare de urgență), care pot fi 
mobilizate ad-hoc, simplificând și mai mult 
utilizarea acestora și alocându-le suficiente 
fonduri, dar și creând, eventual, noi 
instrumente în viitor; subliniază că 
mobilizarea unor astfel de surse de 
finanțare suplimentare trebuie să respecte 
metoda comunitară;

105. consideră că este crucial să se mențină 
și să se dezvolte actualul sistem al 
mecanismelor de flexibilitate (instrumentul 
de flexibilitate, Fondul de solidaritate al 
Uniunii Europene, rezerva pentru ajutoare 
de urgență), care pot fi mobilizate ad-hoc, 
simplificând și mai mult utilizarea acestora 
și alocându-le suficiente fonduri, dar și 
creând, eventual, noi instrumente în viitor; 
subliniază că mobilizarea unor astfel de 
surse de finanțare suplimentare trebuie să 
respecte metoda comunitară;

Or. de

Amendamentul 987
Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 105a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

105a. consideră că este esențial să se 
mențină și să se dezvolte instrumentul de 
flexibilitate și rezerva pentru ajutoare de 
urgență, care pot fi mobilizate ad-hoc; 
subliniază că mobilizarea unor astfel de 
surse de finanțare suplimentare trebuie să 
respecte metoda comunitară;

Or. pt

Amendamentul 988
Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 105b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

105b. consideră că FEAG și FSE ale UE 
sunt esențiale pentru a interveni în situații 
de urgență socială și catastrofe naturale și 
pentru rapiditatea cu care își pun în 
aplicare resursele; constată că întârzierile 
pot fi reduse printr-o planificare a 
bugetului acestor două instrumente, fără 
a aduce atingere vreunei hotărâri luate de 
oricare dintre acestea și fără a afecta 
monitorizarea parlamentară;

Or. pt

Amendamentul 989
Reimer Böge în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 105c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

105c. consideră că Fondul european de 
ajustare la globalizare (FEG) s-a dovedit 
eficient în asigurarea ajutorului și 
solidarității UE pentru lucrătorii 
disponibilizați din cauza efectelor 
negative ale globalizării și ale crizei 
financiare și economice mondiale și, prin 
urmare, ar trebui să fie menținut în noul 
CFM; consideră totuși, că procedurile de 
punere în aplicare a ajutorului din FEG 
sunt prea îndelungate și greoaie, astfel 
încât ajutorul oferit de UE ajunge adesea 
la lucrătorii afectați după un an sau mai 
mult de la disponibilizarea acestora; 
invită Comisia să propună modalități de 
simplificare și scurtare a duratei acestor 
proceduri în viitor;

Or. en
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Amendamentul 990
Barbara Matera

Propunere de rezoluție
Punctul 105d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

105d. consideră că Fondul european de 
ajustare la globalizare (FEG) s-a dovedit 
eficient în asigurarea ajutorului și 
solidarității UE pentru lucrătorii 
disponibilizați din cauza efectelor 
negative ale globalizării și ale crizei 
financiare și economice mondiale; 
subliniază faptul că acest ajutor ar trebui 
menținut și îmbunătățit în noul CFM;

Or. en

Amendamentul 991
Barbara Matera

Propunere de rezoluție
Punctul 105e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

105e. recunoaște totuși că procedurile de 
punere în aplicare a ajutorului din FEG 
sunt prea îndelungate și greoaie, astfel 
încât ajutorul oferit de UE ajunge adesea 
la lucrătorii afectați după un an sau mai 
mult de la disponibilizarea acestora; 
consideră că această situație se poate 
îmbunătăți semnificativ cu condiția 
integrării FEG în bugetul UE, evitându-
se astfel actuala practică de a mobiliza 
ad-hoc fondul pentru fiecare cerere;

Or. en

Amendamentul 992
Barbara Matera
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Propunere de rezoluție
Punctul 105f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

105f. propune, așadar, integrarea FEG în 
Fondul social european (FSE) sub forma 
unei rezerve comunitare, care ar trebui să 
fie gestionată de Comisie pentru a reduce 
considerabil perioada dinaintea efectuării 
plății în sprijinul lucrătorilor; cu toate 
acestea, subliniază importanța informării 
adecvate a Parlamentului European cu 
privire la acordarea acestui ajutor, la timp 
și cu consecvență și înaintea adoptării 
deciziilor de aprobare a cererilor de 
mobilizare a fondului;

Or. en

Amendamentul 993
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 106

Propunerea de rezoluție Amendamentul

106. consideră că instrumentul de 
flexibilitate, a cărui punere în aplicare a 
fost cea mai completă în comparație cu 
celelalte mecanisme de flexibilitate, a jucat 
un rol esențial în asigurarea unei 
flexibilități suplimentare; propune o 
majorare substanțială a sumei inițiale 
alocate instrumentului de flexibilitate, cu 
o creștere anuală ulterioară pe întreaga 
perioadă a CFM, precum și păstrarea 
posibilității de a reporta tranșa 
reprezentând suma anuală neutilizată 
până în anul n+2;

106. consideră că instrumentul de 
flexibilitate, a cărui punere în aplicare a 
fost cea mai completă în comparație cu 
celelalte mecanisme de flexibilitate, a jucat 
un rol esențial în asigurarea unei 
flexibilități suplimentare;

Or. en
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Amendamentul 994
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 106

Propunerea de rezoluție Amendamentul

106. consideră că instrumentul de 
flexibilitate, a cărui punere în aplicare a 
fost cea mai completă în comparație cu 
celelalte mecanisme de flexibilitate, a jucat 
un rol esențial în asigurarea unei 
flexibilități suplimentare; propune o 
majorare substanțială a sumei inițiale 
alocate instrumentului de flexibilitate, cu 
o creștere anuală ulterioară pe întreaga 
perioadă a CFM, precum și păstrarea 
posibilității de a reporta tranșa
reprezentând suma anuală neutilizată 
până în anul n+2;

106. consideră că instrumentul de 
flexibilitate, a cărui punere în aplicare a 
fost cea mai completă în comparație cu 
celelalte mecanisme de flexibilitate, a jucat 
un rol esențial în asigurarea unei 
flexibilități suplimentare;

Or. en

Amendamentul 995
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluție
Punctul 106

Propunerea de rezoluție Amendamentul

106. consideră că instrumentul de 
flexibilitate, a cărui punere în aplicare a 
fost cea mai completă în comparație cu 
celelalte mecanisme de flexibilitate, a jucat 
un rol esențial în asigurarea unei 
flexibilități suplimentare; propune o 
majorare substanțială a sumei inițiale 
alocate instrumentului de flexibilitate, cu 
o creștere anuală ulterioară pe întreaga 
perioadă a CFM, precum și păstrarea 
posibilității de a reporta tranșa 
reprezentând suma anuală neutilizată 
până în anul n+2;

106. consideră că instrumentul de 
flexibilitate, a cărui punere în aplicare a 
fost cea mai completă în comparație cu 
celelalte mecanisme de flexibilitate, a jucat 
un rol esențial în asigurarea unei 
flexibilități suplimentare;



AM\865598RO.doc 83/137 PE462.732v01-00

RO

Or. pt

Amendamentul 996
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 106

Propunerea de rezoluție Amendamentul

106. consideră că instrumentul de 
flexibilitate, a cărui punere în aplicare a 
fost cea mai completă în comparație cu 
celelalte mecanisme de flexibilitate, a jucat 
un rol esențial în asigurarea unei 
flexibilități suplimentare; propune o 
majorare substanțială a sumei inițiale 
alocate instrumentului de flexibilitate, cu o 
creștere anuală ulterioară pe întreaga 
perioadă a CFM, precum și păstrarea 
posibilității de a reporta tranșa 
reprezentând suma anuală neutilizată până 
în anul n+2;

106. consideră că instrumentul de 
flexibilitate, a cărui punere în aplicare a 
fost cea mai completă în comparație cu 
celelalte mecanisme de flexibilitate, a jucat 
un rol esențial în asigurarea unei 
flexibilități suplimentare; propune o 
majorare substanțială a sumei inițiale 
alocate instrumentului de flexibilitate, cu o 
creștere anuală ulterioară pe întreaga 
perioadă a CFM, precum și păstrarea 
posibilității de a reporta tranșa 
reprezentând suma anuală neutilizată până 
în anul n+3;

Or. en

Amendamentul 997
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 108

Propunerea de rezoluție Amendamentul

108. subliniază că, în alegerea duratei
următorului CFM, ar trebui să se țină 
seama, pe de o parte, de consecințele sale 
asupra ciclurilor de programare și asupra 
implementării politicilor individuale și, pe 
de altă parte, de caracterul adecvat al 
mecanismelor de flexibilitate și revizuire, 
astfel încât să se obțină un echilibru just 
între stabilitate, predictibilitate pe termen 
mediu și flexibilitate;

108. evidențiază necesitatea găsirii unui 
bun echilibru între stabilitate și durata 
ciclurilor politice, din rațiuni de 
răspundere și responsabilitate 
democratică; reamintește faptul că o 
durată mai mare presupune o mai mare 
flexibilitate;
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Or. en

Amendamentul 998
Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 108

Propunerea de rezoluție Amendamentul

108. subliniază că, în alegerea duratei 
următorului CFM, ar trebui să se țină 
seama, pe de o parte, de consecințele sale 
asupra ciclurilor de programare și asupra 
implementării politicilor individuale și, pe 
de altă parte, de caracterul adecvat al 
mecanismelor de flexibilitate și revizuire, 
astfel încât să se obțină un echilibru just 
între stabilitate, predictibilitate pe termen 
mediu și flexibilitate;

108. subliniază că, în alegerea duratei 
următorului CFM, ar trebui să se obțină un 
echilibru just între stabilitate, 
predictibilitate pe termen mediu și 
flexibilitate;

Or. pt

Amendamentul 999
James Elles

Propunere de rezoluție
Punctul 108

Propunerea de rezoluție Amendamentul

108. subliniază că, în alegerea duratei 
următorului CFM, ar trebui să se țină 
seama, pe de o parte, de consecințele sale 
asupra ciclurilor de programare și asupra 
implementării politicilor individuale și, pe 
de altă parte, de caracterul adecvat al 
mecanismelor de flexibilitate și revizuire, 
astfel încât să se obțină un echilibru just 
între stabilitate, predictibilitate pe termen 
mediu și flexibilitate;

108. subliniază că, în alegerea duratei 
următorului CFM, ar trebui să se țină 
seama, pe de o parte, de consecințele sale 
asupra ciclurilor de programare și asupra 
implementării politicilor individuale și, pe 
de altă parte, de caracterul adecvat al 
mecanismelor de flexibilitate și revizuire, 
astfel încât să se obțină un echilibru just 
între stabilitate, predictibilitate pe termen 
mediu și flexibilitate; consideră că 
alegerea momentului oportun pentru 
CFM ar trebui să se facă în așa fel încât 
persoanele responsabile din instituțiile 
UE – în special din Comisia Europeană și 
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din Parlamentul European – să poată 
influența politicile bugetare în timpul 
mandatului lor;

Or. en

Amendamentul 1000
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 108a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

108a. subliniază faptul că este foarte 
dificil de stabilit durata unui plan pe 
termen lung în plină criză financiară și 
economică, atunci când nu există nicio 
garanție că aceasta se va termina până 
în 2014, data începerii noului mandat;

Or. en

Amendamentul 1001
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 109

Propunerea de rezoluție Amendamentul

109. reamintește intenția sa de a alinia, pe 
cât posibil, durata CFM cu durata 
ciclurilor politice ale instituțiilor, din 
motive legate de responsabilitate și 
răspundere democratică; cu toate acestea, 
subliniază că un ciclu de cinci ani ar putea 
fi prea scurt pentru politicile care necesită 
o programare pe termen mai lung (și 
anume, coeziune, agricultură, rețele 
transeuropene) și nu ar răspunde în 
totalitate cerințelor privind ciclul de 
programare și implementare al acestor 
politici;

109. subliniază faptul că alegerea duratei 
următorului CFM ar trebui să țină seama 
de consecințele acestuia pentru ciclurile 
de programare și pentru punerea în 
aplicare a fiecăreia dintre politici; cu toate 
acestea, subliniază că un ciclu de cinci ani 
ar putea fi prea scurt pentru politicile care 
necesită o programare pe termen mai lung 
(și anume, coeziune, agricultură, rețele 
transeuropene) și nu ar răspunde în 
totalitate cerințelor privind ciclul de 
programare și implementare al acestor 
politici; prin urmare, consideră că ar 
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trebui să fie analizată în detaliu opțiunea 
unei perioade de 5+5 ani cu o revizuire 
obligatorie la mijlocul perioadei;

Or. en

Amendamentul 1002
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 109

Propunerea de rezoluție Amendamentul

109. reamintește intenția sa de a alinia, pe 
cât posibil, durata CFM cu durata ciclurilor 
politice ale instituțiilor, din motive legate 
de responsabilitate și răspundere 
democratică; cu toate acestea, subliniază că 
un ciclu de cinci ani ar putea fi prea scurt 
pentru politicile care necesită o programare 
pe termen mai lung (și anume, coeziune, 
agricultură, rețele transeuropene) și nu ar 
răspunde în totalitate cerințelor privind 
ciclul de programare și implementare al 
acestor politici;

109. reamintește intenția sa de a alinia, pe 
cât posibil, durata CFM cu durata ciclurilor 
politice ale instituțiilor, din motive legate 
de responsabilitate și răspundere 
democratică și de o mai bună conectare a 
următoarelor programe de lucru cu 
bugetele; cu toate acestea, subliniază că un 
ciclu simplu de cinci ani ar putea fi prea 
scurt pentru politicile care necesită o 
programare pe termen mai lung (și anume, 
coeziune, agricultură, rețele transeuropene) 
și nu ar răspunde în totalitate cerințelor 
privind ciclul de programare și 
implementare al acestor politici;

Or. en

Amendamentul 1003
James Elles

Propunere de rezoluție
Punctul 109

Propunerea de rezoluție Amendamentul

109. reamintește intenția sa de a alinia, pe 
cât posibil, durata CFM cu durata ciclurilor 
politice ale instituțiilor, din motive legate 
de responsabilitate și răspundere 
democratică; cu toate acestea, subliniază că 

109. reamintește intenția sa de a alinia, pe 
cât posibil, durata CFM cu durata ciclurilor 
politice ale instituțiilor, din motive legate 
de responsabilitate și răspundere 
democratică; cu toate acestea, subliniază că 
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un ciclu de cinci ani ar putea fi prea scurt 
pentru politicile care necesită o programare 
pe termen mai lung (și anume, coeziune, 
agricultură, rețele transeuropene) și nu ar 
răspunde în totalitate cerințelor privind 
ciclul de programare și implementare al 
acestor politici;

un ciclu de cinci ani ar putea fi prea scurt 
pentru politicile care necesită o programare 
pe termen mai lung (și anume, coeziune, 
agricultură, rețele transeuropene) și nu ar 
răspunde în totalitate cerințelor privind 
ciclul de programare și implementare al 
acestor politici; nu consideră că aceste 
două posturi bugetare trebuie să se 
excludă reciproc (de ex., unele programe 
ar putea avea o durată mai mare decât 
cea a CFM);

Or. en

Amendamentul 1004
Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 109

Propunerea de rezoluție Amendamentul

109. reamintește intenția sa de a alinia, pe 
cât posibil, durata CFM cu durata 
ciclurilor politice ale instituțiilor, din 
motive legate de responsabilitate și 
răspundere democratică; cu toate acestea, 
subliniază că un ciclu de cinci ani ar putea 
fi prea scurt pentru politicile care necesită
o programare pe termen mai lung (și 
anume, coeziune, agricultură, rețele 
transeuropene) și nu ar răspunde în 
totalitate cerințelor privind ciclul de 
programare și implementare al acestor 
politici;

109. reamintește avantajele alinierii 
duratei CFM cu ciclurile politice ale 
instituțiilor, din motive legate de 
responsabilitate și răspundere democratică; 
cu toate acestea, subliniază că un ciclu de 
cinci ani ar putea fi prea scurt pentru 
politicile care recomandă o programare pe 
termen mai lung (și anume, coeziune, 
agricultură, rețele transeuropene) și susține 
avantajele alinierii acestora într-o 
manieră „depășită”;

Or. pt

Amendamentul 1005
James Elles

Propunere de rezoluție
Punctul 110
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

110. apreciază că un CFM pe zece ani, 
precum cel propus de Comisie în revizuirea 
bugetului, ar putea aduce o stabilitate și 
predictibilitate considerabile pentru 
perioada de programare financiară, însă, 
întrucât plafoanele globale și instrumentele 
juridice fundamentale ar fi stabilite pentru 
zece ani, această opțiune ar spori rigiditatea 
CFM și ar face extrem de dificile ajustările 
la noi situații; în consecință, consideră că 
un ciclu de zece ani nu poate fi avut în 
vedere decât dacă s-ar ajunge la un acord 
cu Consiliul, consemnat în regulamentul 
CFM, cu privire la nivelul maxim de 
flexibilitate, însoțit de extinderea 
perioadei;

110. apreciază că un CFM pe zece ani, 
precum cel propus de Comisie în revizuirea 
bugetului, ar putea aduce o stabilitate și 
predictibilitate considerabile pentru 
perioada de programare financiară, însă, 
întrucât plafoanele globale și instrumentele 
juridice fundamentale ar fi stabilite pentru 
zece ani, această opțiune ar spori rigiditatea 
CFM și ar face extrem de dificile ajustările 
la noi situații; consideră că un ciclu de zece 
ani propus de Comisia Europeană nu ar 
trebui avut în vedere;

Or. en

Amendamentul 1006
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 110

Propunerea de rezoluție Amendamentul

110. apreciază că un CFM pe zece ani, 
precum cel propus de Comisie în revizuirea 
bugetului, ar putea aduce o stabilitate și 
predictibilitate considerabile pentru 
perioada de programare financiară, însă, 
întrucât plafoanele globale și instrumentele 
juridice fundamentale ar fi stabilite pentru 
zece ani, această opțiune ar spori rigiditatea 
CFM și ar face extrem de dificile ajustările 
la noi situații; în consecință, consideră că 
un ciclu de zece ani nu poate fi avut în 
vedere decât dacă s-ar ajunge la un acord 
cu Consiliul, consemnat în regulamentul 
CFM, cu privire la nivelul maxim de 
flexibilitate, însoțit de extinderea 
perioadei;

110. apreciază că un CFM pe zece ani, 
precum cel propus de Comisie în revizuirea 
bugetului, ar putea aduce o stabilitate și 
predictibilitate considerabile pentru 
perioada de programare financiară, însă, 
întrucât plafoanele globale și instrumentele 
juridice fundamentale ar fi stabilite pentru 
zece ani, această opțiune ar spori rigiditatea 
CFM și ar face extrem de dificile ajustările 
la noi situații și priorități, după cum a 
dovedit-o reacția bugetară a UE la criza 
financiară;
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Or. en

Amendamentul 1007
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, în numele Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 110

Propunerea de rezoluție Amendamentul

110. apreciază că un CFM pe zece ani, 
precum cel propus de Comisie în revizuirea 
bugetului, ar putea aduce o stabilitate și 
predictibilitate considerabile pentru 
perioada de programare financiară, însă, 
întrucât plafoanele globale și instrumentele 
juridice fundamentale ar fi stabilite pentru 
zece ani, această opțiune ar spori rigiditatea 
CFM și ar face extrem de dificile ajustările 
la noi situații; în consecință, consideră că 
un ciclu de zece ani nu poate fi avut în 
vedere decât dacă s-ar ajunge la un acord 
cu Consiliul, consemnat în regulamentul 
CFM, cu privire la nivelul maxim de 
flexibilitate, însoțit de extinderea 
perioadei;

110. apreciază că un CFM pe zece ani, 
precum cel propus de Comisie în revizuirea 
bugetului, ar putea aduce o stabilitate și 
predictibilitate considerabile pentru 
perioada de programare financiară, însă, 
întrucât plafoanele globale și instrumentele 
juridice fundamentale ar fi stabilite pentru 
zece ani, această opțiune ar spori rigiditatea 
CFM și ar face extrem de dificile ajustările 
la noi situații; în consecință, consideră că 
un ciclu de zece ani nu poate fi astfel
considerat decât o propunere valoroasă 
pentru asigurarea nivelului semnificativ 
de stabilitate și predictibilitate de care au 
nevoie anumite domenii de politică, 
precum fondurile structurale, politica 
agricolă comună și rețelele TEN, a căror 
punere în aplicare necesită o programare 
pe termen mai lung; cu menținerea, 
totodată, a condiției unei revizuiri 
obligatorii la mijlocul perioadei;

Or. en

Amendamentul 1008
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 110

Propunerea de rezoluție Amendamentul

110. apreciază că un CFM pe zece ani, 
precum cel propus de Comisie în revizuirea 
bugetului, ar putea aduce o stabilitate și 

110. apreciază că un CFM pe zece ani, 
precum cel propus de Comisie în revizuirea 
bugetului, ar putea aduce o stabilitate și 



PE462.732v01-00 90/137 AM\865598RO.doc

RO

predictibilitate considerabile pentru 
perioada de programare financiară, însă, 
întrucât plafoanele globale și instrumentele 
juridice fundamentale ar fi stabilite pentru 
zece ani, această opțiune ar spori rigiditatea 
CFM și ar face extrem de dificile ajustările 
la noi situații; în consecință, consideră că 
un ciclu de zece ani nu poate fi avut în 
vedere decât dacă s-ar ajunge la un acord 
cu Consiliul, consemnat în regulamentul 
CFM, cu privire la nivelul maxim de 
flexibilitate, însoțit de extinderea 
perioadei;

predictibilitate considerabile pentru 
perioada de programare financiară, însă, 
întrucât în propunerea Comisiei atât 
plafoanele globale, cât și instrumentele 
juridice fundamentale ar fi stabilite pentru 
zece ani, această opțiune ar putea spori 
rigiditatea CFM și ar face chiar și mai 
dificile decât în prezent ajustările la noi 
situații; în consecință, consideră că un ciclu 
de zece ani trebuie să fie conceput sub 
forma unei abordări reale de 5+5 ani, 
prin stabilirea elementelor juridice de 
bază pentru o perioadă de zece ani, însă 
împreună cu clauze de încetare de drept a 
efectelor juridice pentru revizuirea 
acestora după cinci ani, și prin stabilirea 
bugetelor numai pentru primii cinci ani, 
cu cifre orientative pentru următorii cinci 
ani, care vor trebui să fie confirmate 
și/sau modificate după revizuirea de la 
mijlocul perioadei a CFM și a 
instrumentelor juridice, așa cum se 
menționează în clauzele aferente de 
încetare de drept a efectelor juridice;

Or. en

Amendamentul 1009
Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 110

Propunerea de rezoluție Amendamentul

110. apreciază că un CFM pe zece ani, 
precum cel propus de Comisie în revizuirea 
bugetului, ar putea aduce o stabilitate și 
predictibilitate considerabile pentru 
perioada de programare financiară, însă, 
întrucât plafoanele globale și instrumentele 
juridice fundamentale ar fi stabilite pentru 
zece ani, această opțiune ar spori rigiditatea 
CFM și ar face extrem de dificile ajustările 
la noi situații; în consecință, consideră că 
un ciclu de zece ani nu poate fi avut în 

110. apreciază că un CFM pe zece ani, 
precum cel propus de Comisie în revizuirea 
bugetului, ar putea aduce o stabilitate și 
predictibilitate considerabile pentru 
perioada de programare financiară, însă, 
întrucât plafoanele globale și instrumentele 
juridice fundamentale ar fi stabilite pentru 
zece ani, această opțiune ar spori rigiditatea 
CFM și ar face extrem de dificile ajustările 
la noi situații; în consecință, consideră că 
un ciclu de zece ani nu poate fi avut în 
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vedere decât dacă s-ar ajunge la un acord 
cu Consiliul, consemnat în regulamentul 
CFM, cu privire la nivelul maxim de 
flexibilitate, însoțit de extinderea 
perioadei;

vedere decât dacă s-ar ajunge la un acord 
cu Consiliul, consemnat în regulamentul 
CFM, cu privire la nivelul maxim de 
flexibilitate și la o revizuire la mijlocul
perioadei;

Or. en

Amendamentul 1010
Britta Reimers

Propunere de rezoluție
Punctul 111

Propunerea de rezoluție Amendamentul

111. este de părere că un nou CFM pe 7 
ani, stabilit până în 2020, ar trebui să fie 
opțiunea reținută, deoarece un astfel de 
CFM ar putea oferi mai multă stabilitate 
prin asigurarea continuității programelor 
pe o perioadă mai lungă și, de asemenea, 
ar realiza o legătură clară cu Strategia 
Europa 2020; subliniază, totuși, că această 
opțiune trebuie să beneficieze de plafoane 
globale suficiente și de o flexibilitate 
adecvată însoțită de resurse 
corespunzătoare, în interiorul și în afara 
cadrului, pentru a se evita problemele
întâlnite în cursul perioadei 2007-2013;

111. este de părere că un nou CFM de 5+5 
ani ar putea oferi flexibilitatea adecvată și 
necesară cadrului; subliniază totuși că în 
anumite domenii, precum fondurile 
structurale și agricultura, ar fi util să se 
stabilească un CFM pe 10 ani 
suplimentar, care ar oferi anumitor 
proiecte nivelul semnificativ de stabilitate 
și predictibilitate de care au nevoie; astfel, 
având în vedere momentul obișnuit de 
începere a acestor proiecte, părțile 
interesate ar avea suficient timp pentru 
implementare;

Or. en

Amendamentul 1011
Richard Ashworth

Propunere de rezoluție
Punctul 111

Propunerea de rezoluție Amendamentul

111. este de părere că un nou CFM pe 7
ani, stabilit până în 2020, ar trebui să fie 
opțiunea reținută, deoarece un astfel de 

111. este de părere că un nou CFM pe cinci
ani ar trebui să fie opțiunea reținută, 
deoarece permite o guvernanță mai 
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CFM ar putea oferi mai multă stabilitate 
prin asigurarea continuității programelor 
pe o perioadă mai lungă și, de asemenea, 
ar realiza o legătură clară cu Strategia 
Europa 2020; subliniază, totuși, că 
această opțiune trebuie să beneficieze de 
plafoane globale suficiente și de o 
flexibilitate adecvată însoțită de resurse 
corespunzătoare, în interiorul și în afara 
cadrului, pentru a se evita problemele 
întâlnite în cursul perioadei 2007-2013;

eficientă a UE, conformă atât cu 
orientările Parlamentului și ale Comisiei, 
cât și cu strategia Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 1012
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Alexander Alvaro, în numele Grupului 
ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 111

Propunerea de rezoluție Amendamentul

111. este de părere că un nou CFM pe 7
ani, stabilit până în 2020, ar trebui să fie 
opțiunea reținută, deoarece un astfel de 
CFM ar putea oferi mai multă stabilitate 
prin asigurarea continuității programelor 
pe o perioadă mai lungă și, de asemenea, 
ar realiza o legătură clară cu Strategia 
Europa 2020; subliniază, totuși, că această 
opțiune trebuie să beneficieze de plafoane 
globale suficiente și de o flexibilitate 
adecvată însoțită de resurse 
corespunzătoare, în interiorul și în afara 
cadrului, pentru a se evita problemele 
întâlnite în cursul perioadei 2007-2013;

111. susține o perioadă de cinci ani 
pentru cadrul financiar multianual, 
pentru a sincroniza programarea 
financiară cu mandatul Parlamentului 
European și al Comisiei, cu scopul de a 
spori responsabilitatea, răspunderea și 
legitimitatea democratică; totuși, în 
contextul actual, ar putea accepta un nou 
CFM pe șapte ani ca metodă de trecere la 
stabilirea unui CFM pe cinci ani 
începând din 2021, stabilind, de 
asemenea, o legătură clară cu strategia 
Europa 2020; subliniază, totuși, că această 
opțiune trebuie să beneficieze de finanțare 
suficientă și de o flexibilitate adecvată 
însoțită de resurse corespunzătoare, în 
interiorul și în afara cadrului, pentru a se 
evita problemele întâlnite în cursul 
perioadei 2007-2013;

Or. en
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Amendamentul 1013
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 111

Propunerea de rezoluție Amendamentul

111. este de părere că un nou CFM pe 7
ani, stabilit până în 2020, ar trebui să fie 
opțiunea reținută, deoarece un astfel de 
CFM ar putea oferi mai multă stabilitate 
prin asigurarea continuității programelor 
pe o perioadă mai lungă și, de asemenea, 
ar realiza o legătură clară cu Strategia 
Europa 2020; subliniază, totuși, că această 
opțiune trebuie să beneficieze de plafoane 
globale suficiente și de o flexibilitate 
adecvată însoțită de resurse 
corespunzătoare, în interiorul și în afara 
cadrului, pentru a se evita problemele 
întâlnite în cursul perioadei 2007-2013;

111. este de părere că un CFM pe șapte
ani, stabilit până în 2020 pentru a realiza o 
legătură clară cu Strategia Europa 2020, ar 
putea fi acceptat ca tranziție la un ciclu de 
5+5 ani; subliniază, totuși, că toate 
opțiunile pe durata următorului CFM
trebuie să beneficieze de plafoane globale 
suficiente și de o flexibilitate adecvată 
însoțită de resurse corespunzătoare, în 
interiorul și în afara cadrului, pentru a se 
evita problemele întâlnite în cursul 
perioadei 2007-2013;

Or. en

Amendamentul 1014
James Elles

Propunere de rezoluție
Punctul 111

Propunerea de rezoluție Amendamentul

111. este de părere că un nou CFM pe 7
ani, stabilit până în 2020, ar trebui să fie 
opțiunea reținută, deoarece un astfel de 
CFM ar putea oferi mai multă stabilitate 
prin asigurarea continuității programelor pe 
o perioadă mai lungă și, de asemenea, ar 
realiza o legătură clară cu Strategia 
Europa 2020; subliniază, totuși, că această 
opțiune trebuie să beneficieze de plafoane 
globale suficiente și de o flexibilitate 
adecvată însoțită de resurse 
corespunzătoare, în interiorul și în afara 
cadrului, pentru a se evita problemele 

111. este de părere că un nou CFM pe 
șapte ani, stabilit până în 2020, ar trebui să 
fie opțiunea reținută, deoarece un astfel de 
CFM ar putea oferi mai multă stabilitate 
prin asigurarea continuității programelor pe 
o perioadă mai lungă și, de asemenea, ar 
realiza o legătură clară cu Strategia 
Europa 2020; subliniază, totuși, că această 
opțiune trebuie să beneficieze de plafoane 
globale suficiente și de o flexibilitate 
adecvată însoțită de resurse 
corespunzătoare, în interiorul și în afara 
cadrului, pentru a se evita problemele 
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întâlnite în cursul perioadei 2007-2013; întâlnite în cursul perioadei 2007-2013; 
acceptarea unui CFM pe șapte ani, 
stabilit până în 2020, ar fi în cele din 
urmă condiționată de introducerea 
ulterioară a unei perioade de cinci ani, 
până în 2025, pentru a permite alinierea 
corespunzătoare a ciclurilor politice ale 
instituțiilor;

Or. en

Amendamentul 1015
Richard Ashworth

Propunere de rezoluție
Punctul 111a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

111a. are convingerea fermă că un CFM 
pe cinci ani ar spori nu numai 
transparența, ci și răspunderea 
democratică a CFM, permițând 
concomitent o flexibilitate mai mare 
pentru a răspunde la noile provocări în 
materie de politici;

Or. en

Amendamentul 1016
Reimer Böge în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 111b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

111b. consideră că adoptarea unui nou 
CFM pe șapte ani nu ar trebui să fie 
preferată în detrimentul posibilității de a 
opta pentru un ciclu de cinci ani începând 
cu 2020; își reiterează convingerea că 
alinierea duratei CFM cu mandatul 
politic al Comisiei Europene și al 
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Parlamentului European va permite un 
control democratic mai eficient și, prin 
urmare, ar trebui să rămână o posibilitate 
realistă pentru viitor;

Or. en

Amendamentul 1017
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie Goulard, în numele 
Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Partea a V-a, titlu

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Partea a V-a: Resurse care să corespundă 
ambițiilor: legătura dintre cheltuieli și 
reforma sistemului de finanțare al UE

Partea I: Resurse care să corespundă 
ambițiilor: legătura dintre cheltuieli și 
reforma sistemului de finanțare al UE

__________________
N.B.: Acest amendament intenționează să 
mute punctele 112-118 înaintea punctului

Or. en

Amendamentul 1018
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Subtitlu

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Resurse bugetare suficiente Resurse bugetare

Or. en

Amendamentul 1019
Reimer Böge, Alain Lamassoure, Othmar Karas
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Propunere de rezoluție
Punctul 111c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Resurse bugetare suficiente

111c. este iritat de scrisoarea celor cinci 
șefi de stat și de guvern1, care solicită 
plafonarea creșterii bugetului UE pe 
durata următorului cadru financiar 
multianual; reiterează faptul că, 
indiferent de economiile realizabile, 
bugetul UE, la nivelul său actual de 1 % 
din VNB, nu poate acoperi lipsurile 
financiare cauzate de nevoile de finanțare 
suplimentare generate de tratat și de 
obiectivele și angajamentele UE, precum: 
finanțarea actualului Mecanism european 
de stabilizare financiară și a 
Mecanismului european de stabilitate 
după 2013; sporirea cheltuielilor în 
domeniul cercetării și inovării de la 
nivelul actual de 1,9 % din VNB la 3 % 
din VNB, așa cum prevede strategia 
UE 2020, ceea ce înseamnă o sumă 
suplimentară de 130 de miliarde de euro 
anual; efortul financiar legat de 
îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare 
ale Mileniului, respectiv alocarea a 0,7 % 
din VNB ajutoarelor pentru dezvoltare, 
ceea ce înseamnă aproximativ 35 de 
miliarde anual în plus față de actualul 
nivel de 0,4 % din VNB; resursele 
necesare pentru îndeplinirea obiectivelor 
de reducere a emisiilor pe care Consiliul 
intenționează să le majoreze de la 20 % la 
30 %; investițiile necesare in rețelele 
energetice; finanțarea completă esențială 
și calculată în mod transparent a 
proiectelor de amploare adoptate de 
Consiliu, ca ITER și Galileo, precum și 
politica europeană spațială; nevoile de 
finanțare suplimentare legate de aderarea 
Croației la UE; creditele suplimentare, 
încă necuantificabile, necesare în 
domeniul Politicii externe și de securitate 
comune, inclusiv Serviciul European de 
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Acțiune Externă și politica europeană de 
vecinătate; solicită Consiliului să prevadă 
o finanțare adecvată pentru viitoarele 
nevoi de finanțare și subliniază faptul că 
absența resurselor necesare va determina 
amânarea sau suspendarea inevitabilă a 
proiectelor și programelor pe termen lung 
de importanță strategică ale UE;
__________________
1 Scrisoare adresată lui Manuel Barroso, 
președintele Comisiei Europene, de către 
David Cameron, prim-ministrul Regatului 
Unit, Angela Merkel, cancelarul federal 
al Germaniei, Nicolas Sarkozy, 
președintele Franței, Mark Rutte, prim-
ministrul Țărilor de Jos și Mari 
Kiviniemi, prim-ministrul Finlandei, la 
17 decembrie 2010.
[exemplele enumerate în acest 
amendament (începând cu mecanismul 
european de stabilizare financiară și 
încheind cu PESC) ar trebui să fie 
prezentate sub formă de puncte distincte]

Or. en

Amendamentul 1020
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 112

Propunerea de rezoluție Amendamentul

112. este ferm convins că înghețarea 
bugetului UE, solicitată de unele state 
membre, nu ar trebui considerată o 
opțiune viabilă, deoarece ar fi în 
detrimentul realizării obiectivelor 
convenite ale Uniunii și ar conduce la 
cheltuieli mai puțin eficiente la nivel de 
stat membru;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1021
Bastiaan Belder

Propunere de rezoluție
Punctul 112

Propunerea de rezoluție Amendamentul

112. este ferm convins că înghețarea 
bugetului UE, solicitată de unele state 
membre, nu ar trebui considerată o 
opțiune viabilă, deoarece ar fi în 
detrimentul realizării obiectivelor 
convenite ale Uniunii și ar conduce la 
cheltuieli mai puțin eficiente la nivel de 
stat membru;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1022
Richard Ashworth

Propunere de rezoluție
Subtitlu

Propunerea de rezoluție Amendamentul

112. este ferm convins că înghețarea 
bugetului UE, solicitată de unele state 
membre, nu ar trebui considerată o 
opțiune viabilă, deoarece ar fi în 
detrimentul realizării obiectivelor 
convenite ale Uniunii și ar conduce la 
cheltuieli mai puțin eficiente la nivel de 
stat membru;

112. salută scrisoarea celor cinci șefi de 
guvern, respectiv ai Regatului Unit, 
Franței, Germaniei, Țărilor de Jos și 
Finlandei, și împărtășește convingerea că 
creditele de angajament din următorul 
cadru financiar multianual nu ar trebui să 
depășească nivelul din 2013, cu o rată de 
creștere mai mică decât rata inflației;

Or. en

Amendamentul 1023
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 112
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

112. este ferm convins că înghețarea 
bugetului UE, solicitată de unele state 
membre, nu ar trebui considerată o 
opțiune viabilă, deoarece ar fi în 
detrimentul realizării obiectivelor 
convenite ale Uniunii și ar conduce la 
cheltuieli mai puțin eficiente la nivel de 
stat membru;

112. este ferm convins că o traiectorie 
ascendentă continuă a bugetului UE nu 
reprezintă o opțiune viabilă într-un mediu 
economic în care guvernele trebuie să își 
reducă, în mod real și dureros, cheltuielile 
interne; ar trebui să se oprească tendința 
actuală prin care cheltuielile asociate 
ambițiilor excesive ale Uniunii primează 
asupra cheltuielilor mai eficiente realizate 
la nivel de stat membru;

Or. en

Amendamentul 1024
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 112

Propunerea de rezoluție Amendamentul

112. este ferm convins că înghețarea 
bugetului UE, solicitată de unele state 
membre, nu ar trebui considerată o opțiune 
viabilă, deoarece ar fi în detrimentul 
realizării obiectivelor convenite ale Uniunii 
și ar conduce la cheltuieli mai puțin 
eficiente la nivel de stat membru;

112. este ferm convins că înghețarea 
bugetului UE, solicitată de unele state 
membre, nu ar trebui considerată o opțiune 
viabilă, deoarece ar fi în detrimentul 
realizării obiectivelor convenite ale Uniunii 
și în detrimentul principiului solidarității 
comunitare și ar conduce la cheltuieli mai 
puțin eficiente la nivel de stat membru;

Or. en

Amendamentul 1025
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 112

Propunerea de rezoluție Amendamentul

112. este ferm convins că înghețarea 112. este ferm convins că înghețarea 
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bugetului UE, solicitată de unele state 
membre, nu ar trebui considerată o 
opțiune viabilă, deoarece ar fi în 
detrimentul realizării obiectivelor 
convenite ale Uniunii și ar conduce la 
cheltuieli mai puțin eficiente la nivel de 
stat membru;

bugetului UE în termeni reali ar asigura o 
concentrare asupra unei gestionări 
financiare sănătoase într-o perioadă 
economică în care resursele disponibile 
sunt limitate; afirmă că restabilirea 
priorităților în materie de cheltuieli în 
limita actualului plafon al CFM este, 
așadar, esențială în vederea realizării 
obiectivelor convenite ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 1026
Robert Goebbels

Propunere de rezoluție
Punctul 112a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

112a. este hotărât să utilizeze toate 
mijloacele politice de care dispune pentru 
a majora resursele proprii ale Uniunii;

Or. fr

Amendamentul 1027
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Albert Deß

Propunere de rezoluție
Punctul 112b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

112b. consideră că eforturile sporite de 
consolidare depuse în prezent de multe 
state membre trebuie să se reflecte și în 
bugetul UE;

Or. de

Amendamentul 1028
Marta Andreasen
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Propunere de rezoluție
Punctul 113

Propunerea de rezoluție Amendamentul

113. reamintește că, fără resurse 
suplimentare suficiente în CFM-ul pentru 
perioada de după 2013, Uniunea nu va 
putea să ducă la îndeplinire prioritățile 
politice existente, respectiv cele legate de 
Strategia Europa 2020, și noile sarcini 
prevăzute de Tratatul de la Lisabona, cu 
atât mai puțin să răspundă unor 
evenimente neprevăzute;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1029
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 113

Propunerea de rezoluție Amendamentul

113. reamintește că, fără resurse 
suplimentare suficiente în CFM-ul pentru 
perioada de după 2013, Uniunea nu va 
putea să ducă la îndeplinire prioritățile 
politice existente, respectiv cele legate de 
Strategia Europa 2020, și noile sarcini 
prevăzute de Tratatul de la Lisabona, cu 
atât mai puțin să răspundă unor 
evenimente neprevăzute;

113. are convingerea că actuala finanțare 
a UE trebuie reanalizată, printre altele 
prin concentrarea fondurilor în Fondul 
de coeziune și în noul Fond pentru 
inovare și sustenabilitate, pentru a face 
față numeroaselor provocări noi cu care 
se confruntă UE;

Or. en

Amendamentul 1030
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 113
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

113. reamintește că, fără resurse 
suplimentare suficiente în CFM-ul pentru 
perioada de după 2013, Uniunea nu va 
putea să ducă la îndeplinire prioritățile 
politice existente, respectiv cele legate de 
Strategia Europa 2020, și noile sarcini 
prevăzute de Tratatul de la Lisabona, cu 
atât mai puțin să răspundă unor evenimente 
neprevăzute;

113. reamintește că, fără o reprioritizare a 
resurselor în CFM-ul pentru perioada de 
după 2013, Uniunea nu va putea să ducă la 
îndeplinire prioritățile politice existente, 
respectiv cele legate de Strategia 
Europa 2020, și noile sarcini prevăzute de 
Tratatul de la Lisabona, cu atât mai puțin 
să răspundă unor evenimente neprevăzute;

Or. en

Amendamentul 1031
Richard Ashworth

Propunere de rezoluție
Punctul 113

Propunerea de rezoluție Amendamentul

113. reamintește că, fără resurse 
suplimentare suficiente în CFM-ul pentru 
perioada de după 2013, Uniunea nu va 
putea să ducă la îndeplinire prioritățile 
politice existente, respectiv cele legate de 
Strategia Europa 2020, și noile sarcini 
prevăzute de Tratatul de la Lisabona, cu 
atât mai puțin să răspundă unor evenimente 
neprevăzute;

113. reamintește că, fără resurse suficiente 
în CFM-ul pentru perioada de după 2013, 
Uniunea nu va putea să ducă la îndeplinire 
prioritățile politice existente, respectiv cele 
legate de Strategia Europa 2020, și noile 
sarcini prevăzute de Tratatul de la 
Lisabona, cu atât mai puțin să răspundă 
unor evenimente neprevăzute;

Or. en

Amendamentul 1032
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, în numele Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 113

Propunerea de rezoluție Amendamentul

113. reamintește că, fără resurse 113. reamintește că, fără realocări 



AM\865598RO.doc 103/137 PE462.732v01-00

RO

suplimentare suficiente în CFM-ul pentru 
perioada de după 2013, Uniunea nu va 
putea să ducă la îndeplinire prioritățile 
politice existente, respectiv cele legate de 
Strategia Europa 2020, și noile sarcini 
prevăzute de Tratatul de la Lisabona, cu 
atât mai puțin să răspundă unor evenimente 
neprevăzute;

semnificative în cadrul bugetului sau fără 
resurse suplimentare suficiente în CFM-ul 
pentru perioada de după 2013, Uniunea nu 
va putea să ducă la îndeplinire prioritățile 
politice existente, respectiv cele legate de 
Strategia Europa 2020, și noile sarcini 
prevăzute de Tratatul de la Lisabona, cu 
atât mai puțin să răspundă unor evenimente 
neprevăzute;

Or. en

Amendamentul 1033
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias, în numele 
Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 114

Propunerea de rezoluție Amendamentul

114. consideră că plafonul resurselor 
proprii pentru creditele de plată fixat în 
unanimitate de Consiliu la 1,23 % din 
VNB-ul total al statelor membre oferă o 
suficientă marjă de manevră bugetară 
pentru a răspunde acestor provocări și 
pentru a fixa în consecință plafoanele 
viitorului CFM;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1034
Bas Eickhout, José Bové, Isabelle Durant, Helga Trüpel

Propunere de rezoluție
Punctul 114

Propunerea de rezoluție Amendamentul

114. consideră că plafonul resurselor 
proprii pentru creditele de plată fixat în 
unanimitate de Consiliu la 1,23 % din 
VNB-ul total al statelor membre oferă o 

114. consideră că o acțiune concertată la 
nivelul UE în multe domenii poate 
asigura valoare adăugată acțiunilor 
separate ale celor 27 de state membre, în 
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suficientă marjă de manevră bugetară 
pentru a răspunde acestor provocări și 
pentru a fixa în consecință plafoanele 
viitorului CFM;

special în ceea ce privește investițiile 
importante necesare pentru îndeplinirea 
obiectivelor strategiei UE 2020 în 
domeniul schimbărilor climatice, al 
energiei și al infrastructurii de transport, 
sau investițiile legate de cunoaștere; 
subliniază faptul că, dacă bugetul UE s-ar 
situa la nivelul plafonului resurselor 
proprii pentru creditele de plată, fixat în 
prezent în unanimitate de Consiliu la 
1,23 % din VNB-ul total al statelor 
membre, atunci ar exista o marjă de 
manevră bugetară mai mare, dar totuși 
insuficientă pentru a constitui un 
instrument real pentru guvernanța 
economică europeană sau pentru a 
contribui semnificativ la investițiile din 
cadrul strategiei UE 2020 la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 1035
Frank Engel, Othmar Karas

Propunere de rezoluție
Punctul 114

Propunerea de rezoluție Amendamentul

114. consideră că plafonul resurselor 
proprii pentru creditele de plată fixat în 
unanimitate de Consiliu la 1,23 % din 
VNB-ul total al statelor membre oferă o 
suficientă marjă de manevră bugetară 
pentru a răspunde acestor provocări și 
pentru a fixa în consecință plafoanele 
viitorului CFM;

114. consideră că plafonul resurselor 
proprii pentru creditele de plată fixat în 
unanimitate de Consiliu la 1,23 % din 
VNB-ul total al statelor membre nu oferă o 
suficientă marjă de manevră bugetară 
pentru a răspunde acestor provocări; 
subliniază faptul că bugetul UE 
reprezintă ambițiile UE, iar guvernele 
statelor membre nu ar trebui să 
stabilească limite descendente pentru 
cheltuieli, ci, dimpotrivă, dimensiunea 
bugetului ar trebui să rezulte din politicile 
stabilite și dintr-o evaluare corectă a 
nevoilor financiare presupuse;

Or. en
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Amendamentul 1036
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluție
Punctul 114

Propunerea de rezoluție Amendamentul

114. consideră că plafonul resurselor
proprii pentru creditele de plată fixat în 
unanimitate de Consiliu la 1,23 % din 
VNB-ul total al statelor membre oferă o 
suficientă marjă de manevră bugetară
pentru a răspunde acestor provocări și 
pentru a fixa în consecință plafoanele 
viitorului CFM;

114. consideră că resursele proprii pentru 
creditele de plată fixate în unanimitate de 
Consiliu la 1,23 % din VNB-ul total al 
statelor membre nu sunt suficiente pentru 
a răspunde acestor provocări și pentru a 
fixa în consecință plafoanele viitorului 
CFM;

Or. pt

Amendamentul 1037
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 114

Propunerea de rezoluție Amendamentul

114. consideră că plafonul resurselor 
proprii pentru creditele de plată fixat în 
unanimitate de Consiliu la 1,23 % din 
VNB-ul total al statelor membre oferă o 
suficientă marjă de manevră bugetară 
pentru a răspunde acestor provocări și 
pentru a fixa în consecință plafoanele 
viitorului CFM;

114. consideră, prin urmare, că CFM ar 
trebui să fie majorat în consecință, în 
limitele plafonului resurselor proprii 
pentru creditele de plată fixat în 
unanimitate de Consiliu la 1,29 % din 
VNB-ul total al statelor membre (1,23 % în 
credite de plată);

Or. en

Amendamentul 1038
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 114
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

114. consideră că plafonul resurselor 
proprii pentru creditele de plată fixat în 
unanimitate de Consiliu la 1,23 % din 
VNB-ul total al statelor membre oferă o 
suficientă marjă de manevră bugetară 
pentru a răspunde acestor provocări și 
pentru a fixa în consecință plafoanele 
viitorului CFM;

114. consideră că plafonul resurselor 
proprii pentru creditele de plată fixat în 
unanimitate de Consiliu la 1,23 % din 
VNB-ul total al statelor membre oferă o 
amplă marjă de manevră bugetară pentru a 
răspunde acestor provocări și pentru a fixa 
în consecință plafoanele viitorului CFM;

Or. en

Amendamentul 1039
Frank Engel, Othmar Karas

Propunere de rezoluție
Punctul 114a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

114a. observă că, deși plafonul actual al 
CFM este neschimbat din 1993, bugetul 
UE a crescut cu 8,2 % în perioada 1996-
2002, în timp ce creșterea medie a 
bugetelor naționale a fost de 22,9 %; 
subliniază faptul că în raportul Mac 
Dougall se afirma deja în 1977 că bugetul 
UE ar trebui să reprezinte cel puțin 2-
2,5 % din PIB-ul statelor membre și că 5-
7 % ar trebui să fie primul obiectiv, 
excluzând transferurile sociale și astfel 
funcția de realocare a bugetului;

Or. en

Amendamentul 1040
Robert Goebbels

Propunere de rezoluție
Punctul 114b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

114b. consideră, totuși, că acest plafon de 
1,23 % din VNB-ul total al statelor 
membre nu reprezintă decât o limită 
tranzitorie și că, pe măsură ce statele 
atribuie Uniunii obiective noi, resursele 
acesteia trebuie ajustate la nevoile 
stabilite în comun;

Or. fr

Amendamentul 1041
Reimer Böge în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 114c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

114c. solicită Consiliului, în cazul în care 
nu este de acord cu această abordare, să 
identifice în mod clar la care dintre 
prioritățile sau proiectele sale politice 
poate renunța în totalitate, în ciuda valorii 
lor adăugate europene dovedite;

Or. en

Amendamentul 1042
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Subtitlul „Un sistem de finanțare mai simplu și mai echitabil”

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Un sistem de finanțare suficient, mai 
simplu și mai echitabil

Un sistem de finanțare mai transparent și 
mai echitabil

Or. en
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Amendamentul 1043
Bastiaan Belder

Propunere de rezoluție
Punctul 115

Propunerea de rezoluție Amendamentul

115. reamintește faptul că, în 
conformitate cu Tratatul de la Lisabona, 
„bugetul este finanțat integral din resurse 
proprii, fără a aduce atingere altor 
venituri”; subliniază că modul în care a 
evoluat sistemul resurselor proprii, 
înlocuind treptat resursele proprii 
veritabile prin contribuțiile naționale, 
pune un accent disproporționat pe 
soldurile nete între statele membre, 
diluând astfel interesul comun european; 
accentuează nevoia unei reforme a 
veniturilor, pentru a le realinia treptat la 
spiritul tratatului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1044
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 115

Propunerea de rezoluție Amendamentul

115. reamintește faptul că, în 
conformitate cu Tratatul de la Lisabona, 
„bugetul este finanțat integral din resurse 
proprii, fără a aduce atingere altor 
venituri”; subliniază că modul în care a 
evoluat sistemul resurselor proprii, 
înlocuind treptat resursele proprii 
veritabile prin contribuțiile naționale, 
pune un accent disproporționat pe 
soldurile nete între statele membre, 
diluând astfel interesul comun european; 
accentuează nevoia unei reforme a 
veniturilor, pentru a le realinia treptat la 

eliminat
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spiritul tratatului;

Or. en

Amendamentul 1045
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie Goulard, Giommaria 
Uggias, Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 115

Propunerea de rezoluție Amendamentul

115. reamintește faptul că, în conformitate 
cu Tratatul de la Lisabona, „bugetul este 
finanțat integral din resurse proprii, fără a 
aduce atingere altor venituri”; subliniază că 
modul în care a evoluat sistemul resurselor 
proprii, înlocuind treptat resursele proprii 
veritabile prin contribuțiile naționale, pune 
un accent disproporționat pe soldurile nete 
între statele membre, diluând astfel 
interesul comun european; accentuează
nevoia unei reforme a veniturilor, pentru a 
le realinia treptat la spiritul tratatului;

115. reamintește faptul că, în conformitate 
cu Tratatul de la Lisabona, „bugetul este 
finanțat integral din resurse proprii, fără a 
aduce atingere altor venituri”; subliniază că 
modul în care a evoluat sistemul resurselor 
proprii, înlocuind treptat resursele proprii 
veritabile prin contribuțiile naționale, pune 
un accent pe soldurile nete între statele 
membre, contrazicând principiul 
solidarității UE și diluând astfel interesul 
comun european; solicită cu fermitate o 
reformă a resurselor UE, pentru a înlocui 
contribuțiile naționale cu resurse proprii 
în adevăratul sens al cuvântului, 
realiniind astfel finanțarea bugetului UE 
la spiritul tratatului și permițând 
eliminarea tuturor reducerilor;

Or. en

Amendamentul 1046
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 115

Propunerea de rezoluție Amendamentul

115. reamintește faptul că, în conformitate 
cu Tratatul de la Lisabona, „bugetul este 
finanțat integral din resurse proprii, fără a 

115. reamintește faptul că, în conformitate 
cu Tratatul de la Lisabona, „bugetul este 
finanțat integral din resurse proprii, fără a 
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aduce atingere altor venituri”; subliniază că 
modul în care a evoluat sistemul resurselor 
proprii, înlocuind treptat resursele proprii 
veritabile prin contribuțiile naționale, pune 
un accent disproporționat pe soldurile nete 
între statele membre, diluând astfel 
interesul comun european; accentuează 
nevoia unei reforme a veniturilor, pentru a 
le realinia treptat la spiritul tratatului;

aduce atingere altor venituri”; subliniază că 
modul în care a evoluat sistemul resurselor 
proprii, înlocuind treptat resursele proprii 
veritabile prin așa-numitele „contribuții
naționale”, pune un accent disproporționat 
pe soldurile nete între statele membre, 
diluând astfel interesul comun european și 
ignorând în mare parte valoarea adăugată 
europeană; accentuează nevoia unei 
reforme a veniturilor, pentru a le realinia la 
spiritul tratatului;

Or. en

Amendamentul 1047
Alain Lamassoure, Reimer Böge

Propunere de rezoluție
Punctul 115

Propunerea de rezoluție Amendamentul

115. reamintește faptul că, în conformitate 
cu Tratatul de la Lisabona, „bugetul este 
finanțat integral din resurse proprii, fără a 
aduce atingere altor venituri”; subliniază că 
modul în care a evoluat sistemul resurselor 
proprii, înlocuind treptat resursele proprii 
veritabile prin contribuțiile naționale, pune 
un accent disproporționat pe soldurile nete 
între statele membre, diluând astfel 
interesul comun european; accentuează 
nevoia unei reforme a veniturilor, pentru a 
le realinia treptat la spiritul tratatului;

115. reamintește faptul că, în conformitate 
cu Tratatul de la Lisabona, „bugetul este 
finanțat integral din resurse proprii, fără a 
aduce atingere altor venituri”; subliniază că 
modul în care a evoluat sistemul resurselor 
proprii, înlocuind treptat resursele proprii 
veritabile prin contribuțiile naționale, pune 
un accent disproporționat pe soldurile nete 
între statele membre, diluând astfel 
interesul comun european; accentuează 
nevoia unei reforme a veniturilor, pentru a 
le realinia treptat la spiritul tratatului; 
observă că această situație face, în 
realitate, ca nivelul bugetului comun 
european să depindă de situația 
financiară a statelor membre cele mai 
puțin eficient gestionate sau cele mai 
puțin interesate de politica europeană;

Or. en
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Amendamentul 1048
Frank Engel, Othmar Karas

Propunere de rezoluție
Punctul 115a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

115a. observă că un sistem bazat pe 
resurse proprii veritabile i-ar conecta pe 
cetățeni la cheltuielile europene; 
subliniază faptul că introducerea unui 
sistem fiscal european, care ar oferi 
bugetului UE resurse proprii reale și, în 
consecință, autonomie, ar permite statelor 
membre să își reducă proporțional 
bugetele naționale și nu ar spori sarcina 
fiscală generală pentru cetățeni și 
întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 1049
Bas Eickhout, Andrew Duff

Propunere de rezoluție
Punctul 115b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

115b. solicită, prin urmare, instituirea 
unui sistem real de „resurse proprii” la 
nivelul UE, care ar putea include, de 
exemplu, așa cum a propus Comisia, o 
TVA europeană, o taxă europeană pe 
dioxidul de carbon și/sau o taxă pe 
tranzacțiile financiare;

Or. en

Amendamentul 1050
Bastiaan Belder
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Propunere de rezoluție
Punctul 116

Propunerea de rezoluție Amendamentul

116. consideră că principalul scop al
reformei este crearea unui sistem mai 
echitabil, mai transparent și mai simplu; 
subliniază că eliminarea treptată a 
excepțiilor și a mecanismelor de corecție 
existente și introducerea uneia sau a mai 
multor resurse proprii veritabile pentru 
Uniune reprezintă măsuri indispensabile 
în acest scop; consideră că obiectivul pe 
termen lung ar trebui să fie ca Uniunea 
să își colecteze direct resursele proprii, 
creând astfel un sistem de finanțare mai 
autonom și mai transparent;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1051
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 116

Propunerea de rezoluție Amendamentul

116. consideră că principalul scop al 
reformei este crearea unui sistem mai 
echitabil, mai transparent și mai simplu; 
subliniază că eliminarea treptată a 
excepțiilor și a mecanismelor de corecție 
existente și introducerea uneia sau a mai 
multor resurse proprii veritabile pentru 
Uniune reprezintă măsuri indispensabile 
în acest scop; consideră că obiectivul pe 
termen lung ar trebui să fie ca Uniunea 
să își colecteze direct resursele proprii, 
creând astfel un sistem de finanțare mai 
autonom și mai transparent;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1052
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluție
Punctul 116

Propunerea de rezoluție Amendamentul

116. consideră că principalul scop al 
reformei este crearea unui sistem mai 
echitabil, mai transparent și mai simplu; 
subliniază că eliminarea treptată a 
excepțiilor și a mecanismelor de corecție 
existente și introducerea uneia sau a mai 
multor resurse proprii veritabile pentru 
Uniune reprezintă măsuri indispensabile în 
acest scop; consideră că obiectivul pe 
termen lung ar trebui să fie ca Uniunea 
să își colecteze direct resursele proprii, 
creând astfel un sistem de finanțare mai 
autonom și mai transparent;

116. consideră că principalul scop al 
reformei este crearea unui sistem mai 
echitabil, mai transparent și mai simplu; 
subliniază că eliminarea treptată a 
excepțiilor și a mecanismelor de corecție 
existente, sporirea participării statelor 
membre cu un VNB și un venit pe cap de 
locuitor mari, care pot modifica grilele 
actuale de rambursare, reprezintă măsuri 
indispensabile în acest scop;

Or. pt

Amendamentul 1053
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 116

Propunerea de rezoluție Amendamentul

116. consideră că principalul scop al 
reformei este crearea unui sistem mai 
echitabil, mai transparent și mai simplu; 
subliniază că eliminarea treptată a 
excepțiilor și a mecanismelor de corecție 
existente și introducerea uneia sau a mai 
multor resurse proprii veritabile pentru 
Uniune reprezintă măsuri indispensabile 
în acest scop; consideră că obiectivul pe 
termen lung ar trebui să fie ca Uniunea 
să își colecteze direct resursele proprii, 
creând astfel un sistem de finanțare mai 
autonom și mai transparent;

116. consideră că principalul scop al 
reformei este crearea unui sistem mai 
echitabil, mai transparent și mai simplu;
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Or. en

Amendamentul 1054
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 116

Propunerea de rezoluție Amendamentul

116. consideră că principalul scop al 
reformei este crearea unui sistem mai 
echitabil, mai transparent și mai simplu; 
subliniază că eliminarea treptată a 
excepțiilor și a mecanismelor de corecție 
existente și introducerea uneia sau a mai 
multor resurse proprii veritabile pentru 
Uniune reprezintă măsuri indispensabile 
în acest scop; consideră că obiectivul pe 
termen lung ar trebui să fie ca Uniunea 
să își colecteze direct resursele proprii, 
creând astfel un sistem de finanțare mai 
autonom și mai transparent;

116. consideră că principalul scop al 
reformei este crearea unui sistem mai 
echitabil, mai transparent și mai simplu;

Or. en

Amendamentul 1055
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 116

Propunerea de rezoluție Amendamentul

116. consideră că principalul scop al 
reformei este crearea unui sistem mai 
echitabil, mai transparent și mai simplu; 
subliniază că eliminarea treptată a 
excepțiilor și a mecanismelor de corecție 
existente și introducerea uneia sau a mai 
multor resurse proprii veritabile pentru 
Uniune reprezintă măsuri indispensabile în 
acest scop; consideră că obiectivul pe 
termen lung ar trebui să fie ca Uniunea 
să își colecteze direct resursele proprii, 

116. consideră că principalul scop al 
reformei este crearea unui sistem mai 
echitabil, mai transparent și mai simplu; 
subliniază că eliminarea treptată a 
excepțiilor și a mecanismelor de corecție 
existente și introducerea uneia sau a mai 
multor resurse proprii veritabile pentru 
Uniune reprezintă măsuri indispensabile în 
acest scop;
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creând astfel un sistem de finanțare mai 
autonom și mai transparent;

Or. pl

Amendamentul 1056
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 116

Propunerea de rezoluție Amendamentul

116. consideră că principalul scop al 
reformei este crearea unui sistem mai 
echitabil, mai transparent și mai simplu; 
subliniază că eliminarea treptată a 
excepțiilor și a mecanismelor de corecție 
existente și introducerea uneia sau a mai 
multor resurse proprii veritabile pentru 
Uniune reprezintă măsuri indispensabile
în acest scop; consideră că obiectivul pe 
termen lung ar trebui să fie ca Uniunea să 
își colecteze direct resursele proprii,
creând astfel un sistem de finanțare mai 
autonom și mai transparent;

116. consideră că principalul scop al 
reformei este crearea unui sistem mai 
echitabil și mai transparent; subliniază că 
introducerea uneia sau a mai multor resurse 
proprii veritabile pentru Uniune ar putea fi 
un pas important în acest scop; consideră 
că obiectivul pe termen lung ar trebui să fie 
ca Uniunea să mărească ponderea 
resurselor proprii veritabile, concomitent 
cu scăderea ponderii resurselor din VNB;

Or. en

Amendamentul 1057
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 116

Propunerea de rezoluție Amendamentul

116. consideră că principalul scop al 
reformei este crearea unui sistem mai 
echitabil, mai transparent și mai simplu; 
subliniază că eliminarea treptată a 
excepțiilor și a mecanismelor de corecție 
existente și introducerea uneia sau a mai 
multor resurse proprii veritabile pentru 

116. consideră că principalul scop al 
reformei este crearea unui sistem mai 
echitabil, mai transparent și mai simplu; 
subliniază că eliminarea treptată a 
excepțiilor și a mecanismelor de corecție 
existente și introducerea uneia sau a mai 
multor resurse proprii veritabile pentru 
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Uniune reprezintă măsuri indispensabile
în acest scop; consideră că obiectivul pe 
termen lung ar trebui să fie ca Uniunea să 
își colecteze direct resursele proprii, creând 
astfel un sistem de finanțare mai autonom 
și mai transparent;

Uniune sunt indispensabile dacă Uniunea 
dorește să aibă bugetul progresiv și robust 
de care are nevoie pentru a contribui la 
măsurile contraciclice în interesul 
stabilității financiare și al redresării 
economice; insistă asupra faptului că
reformele respective ar trebui să sporească 
capacitatea bugetului UE de a obține 
importante economii de scară și 
rentabilitate prin transferarea unor 
posturi semnificative de cheltuieli –
precum FED, R&D și infrastructura 
energetică și de transport – de la nivel 
național la nivelul UE, economisind astfel 
banii din bugetele naționale; consideră că
Uniunea ar trebui să fie în măsură să își 
colecteze direct resursele proprii, creând 
astfel o legătură mai directă cu cetățenii 
în calitatea lor de contribuabili;

Or. en

Amendamentul 1058
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Punctul 116

Propunerea de rezoluție Amendamentul

116. consideră că principalul scop al 
reformei este crearea unui sistem mai 
echitabil, mai transparent și mai simplu; 
subliniază că eliminarea treptată a 
excepțiilor și a mecanismelor de corecție 
existente și introducerea uneia sau a mai 
multor resurse proprii veritabile pentru 
Uniune reprezintă măsuri indispensabile în 
acest scop; consideră că obiectivul pe 
termen lung ar trebui să fie ca Uniunea să 
își colecteze direct resursele proprii, creând 
astfel un sistem de finanțare mai autonom 
și mai transparent;

116. consideră că principalul scop al 
reformei este crearea unui sistem mai 
echitabil, mai legitim, mai transparent și 
mai simplu; subliniază că eliminarea 
treptată a excepțiilor și a mecanismelor de 
corecție existente și introducerea uneia sau 
a mai multor resurse proprii veritabile 
pentru Uniune reprezintă măsuri 
indispensabile în acest scop; consideră că 
obiectivul pe termen lung ar trebui să fie ca 
Uniunea să își colecteze direct resursele 
proprii, creând astfel un sistem de finanțare 
mai autonom și mai transparent; consideră 
că un instrument util ar fi transferarea 
directă în bugetul UE a unei părți din 
TVA națională, care să apară și ca o taxă 
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separată pe facturile emise cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 1059
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 116

Propunerea de rezoluție Amendamentul

116. consideră că principalul scop al 
reformei este crearea unui sistem mai 
echitabil, mai transparent și mai simplu; 
subliniază că eliminarea treptată a 
excepțiilor și a mecanismelor de corecție 
existente și introducerea uneia sau a mai 
multor resurse proprii veritabile pentru 
Uniune reprezintă măsuri indispensabile în 
acest scop; consideră că obiectivul pe 
termen lung ar trebui să fie ca Uniunea să 
își colecteze direct resursele proprii, 
creând astfel un sistem de finanțare mai 
autonom și mai transparent;

116. consideră că principalul scop al 
reformei este crearea unui sistem mai 
echitabil și mai transparent; subliniază că 
eliminarea treptată a excepțiilor și a 
mecanismelor de corecție existente și 
introducerea uneia sau a mai multor resurse 
proprii veritabile pentru Uniune reprezintă 
măsuri indispensabile în acest scop; 
consideră că obiectivul ar trebui să fie ca 
Uniunea să mărească ponderea resurselor
proprii veritabile, concomitent cu scăderea 
ponderii resurselor din VNB;

Or. en

Amendamentul 1060
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie Goulard, Giommaria 
Uggias, Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 116

Propunerea de rezoluție Amendamentul

116. consideră că principalul scop al 
reformei este crearea unui sistem mai 
echitabil, mai transparent și mai simplu;
subliniază că eliminarea treptată a 
excepțiilor și a mecanismelor de corecție 
existente și introducerea uneia sau a mai 
multor resurse proprii veritabile pentru 

116. subliniază că eliminarea treptată a 
excepțiilor și a mecanismelor de corecție 
existente și introducerea unor resurse 
proprii veritabile pentru Uniune reprezintă 
măsuri indispensabile pentru realizarea 
unui buget european transparent, 
echitabil, legitim și eficient; consideră că 
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Uniune reprezintă măsuri indispensabile în 
acest scop; consideră că obiectivul pe 
termen lung ar trebui să fie ca Uniunea să 
își colecteze direct resursele proprii, creând 
astfel un sistem de finanțare mai autonom 
și mai transparent;

obiectivul ar trebui să fie ca Uniunea să își 
colecteze direct resursele proprii, 
independent de bugetele naționale, creând 
astfel un sistem de finanțare mai autonom 
și mai transparent;

Or. en

Amendamentul 1061
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Albert Deß

Propunere de rezoluție
Punctul 116

Propunerea de rezoluție Amendamentul

116. consideră că principalul scop al 
reformei este crearea unui sistem mai 
echitabil, mai transparent li mai simplu; 
subliniază că eliminarea treptată a 
excepțiilor și a mecanismelor de corecție 
existente și introducerea uneia sau a mai 
multor resurse proprii veritabile pentru 
Uniune reprezintă măsuri indispensabile în 
acest scop; consideră că obiectivul pe 
termen lung ar trebui să fie ca Uniunea să 
își colecteze direct resursele proprii, creând 
astfel un sistem de finanțare mai autonom 
și mai transparent;

116. consideră că principalul scop al 
reformei este crearea unui sistem mai 
echitabil, mai transparent li mai simplu; 
subliniază că eliminarea treptată a 
excepțiilor și a mecanismelor de corecție 
existente și introducerea uneia sau a mai 
multor resurse proprii veritabile pentru 
Uniune reprezintă măsuri indispensabile în 
acest scop; consideră că obiectivul pe 
termen lung ar trebui să fie ca Uniunea să 
își colecteze direct resursele proprii, creând 
astfel un sistem de finanțare mai autonom 
și mai transparent; subliniază că
introducerea noilor resurse proprii 
trebuie decisă de către statele membre, și 
nu în mod independent de către Comisie; 
trebuie să se asigure că sarcina fiscală a 
contribuabililor nu va fi sporită în 
absența unei coordonări, în caz contrar, 
ajungându-se la o împovărare 
suplimentară, la reducerea competitivității 
și la creșterea lipsei de transparență;

Or. de

Amendamentul 1062
Louis Michel, Charles Goerens
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Propunere de rezoluție
Punctul 116

Propunerea de rezoluție Amendamentul

116. consideră că principalul scop al 
reformei este crearea unui sistem mai 
echitabil, mai transparent și mai simplu; 
subliniază că eliminarea treptată a 
excepțiilor și a mecanismelor de corecție 
existente și introducerea uneia sau a mai 
multor resurse proprii veritabile pentru 
Uniune reprezintă măsuri indispensabile în 
acest scop; consideră că obiectivul pe 
termen lung ar trebui să fie ca Uniunea să 
își colecteze direct resursele proprii, creând 
astfel un sistem de finanțare mai autonom 
și mai transparent;

116. consideră că principalul scop al 
reformei este crearea unui sistem mai 
echitabil, mai transparent și mai simplu; 
subliniază că eliminarea treptată a 
excepțiilor și a mecanismelor de corecție 
existente și introducerea uneia sau a mai 
multor resurse proprii veritabile pentru 
Uniune reprezintă măsuri indispensabile în 
acest scop; consideră că obiectivul trebuie
să fie ca Uniunea să își colecteze direct 
resursele proprii, creând astfel un sistem de 
finanțare mai autonom și mai transparent;

Or. fr

Amendamentul 1063
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 116

Propunerea de rezoluție Amendamentul

116. consideră că principalul scop al 
reformei este crearea unui sistem mai 
echitabil, mai transparent și mai simplu; 
subliniază că eliminarea treptată a
excepțiilor și a mecanismelor de corecție 
existente și introducerea uneia sau a mai 
multor resurse proprii veritabile pentru 
Uniune reprezintă măsuri indispensabile în 
acest scop; consideră că obiectivul pe 
termen lung ar trebui să fie ca Uniunea să 
își colecteze direct resursele proprii, creând 
astfel un sistem de finanțare mai autonom 
și mai transparent;

116. consideră că principalul scop al 
reformei este crearea unui sistem mai 
echitabil, mai transparent și mai simplu; 
subliniază că eliminarea excepțiilor și a 
mecanismelor de corecție existente, 
concomitent cu menținerea resursei 
bazate pe VNB pentru a evidenția 
solidaritatea, și introducerea uneia sau a 
mai multor resurse proprii noi veritabile 
pentru Uniune reprezintă măsuri 
indispensabile în acest scop; consideră că 
obiectivul pe termen lung ar trebui să fie ca 
Uniunea să își colecteze direct resursele 
proprii, creând astfel un sistem de finanțare 
mai autonom și mai transparent;

Or. en
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Amendamentul 1064
Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski

Propunere de rezoluție
Punctul 116

Propunerea de rezoluție Amendamentul

116. consideră că principalul scop al 
reformei este crearea unui sistem mai 
echitabil, mai transparent și mai simplu; 
subliniază că eliminarea treptată a
excepțiilor și a mecanismelor de corecție 
existente și introducerea uneia sau a mai 
multor resurse proprii veritabile pentru 
Uniune reprezintă măsuri indispensabile în 
acest scop; consideră că obiectivul pe 
termen lung ar trebui să fie ca Uniunea să 
își colecteze direct resursele proprii, creând 
astfel un sistem de finanțare mai autonom 
și mai transparent;

116. consideră că principalul scop al 
reformei este crearea unui sistem mai 
echitabil, mai transparent și mai simplu; 
subliniază că eliminarea excepțiilor și a 
mecanismelor de corecție existente și 
introducerea uneia sau a mai multor resurse 
proprii veritabile pentru Uniune reprezintă 
măsuri indispensabile în acest scop; 
consideră că obiectivul pe termen lung ar 
trebui să fie ca Uniunea să își colecteze 
direct resursele proprii, creând astfel un 
sistem de finanțare mai autonom și mai 
transparent;

Or. en

Amendamentul 1065
Reimer Böge, Alain Lamassoure, Othmar Karas în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 116

Propunerea de rezoluție Amendamentul

116. consideră că principalul scop al 
reformei este crearea unui sistem mai 
echitabil, mai transparent și mai simplu; 
subliniază că eliminarea treptată a 
excepțiilor și a mecanismelor de corecție 
existente și introducerea uneia sau a mai 
multor resurse proprii veritabile pentru 
Uniune reprezintă măsuri indispensabile în 
acest scop; consideră că obiectivul pe 
termen lung ar trebui să fie ca Uniunea să 
își colecteze direct resursele proprii, creând 
astfel un sistem de finanțare mai autonom 

116. consideră că principalul scop al 
reformei este crearea unui sistem mai 
echitabil, mai transparent și mai simplu; 
subliniază că eliminarea treptată a 
excepțiilor și a mecanismelor de corecție 
existente și introducerea uneia sau a mai 
multor resurse proprii veritabile pentru 
Uniune reprezintă măsuri indispensabile în 
acest scop; consideră că obiectivul pe 
termen lung ar trebui să fie ca Uniunea să 
își colecteze direct resursele proprii, creând 
astfel un sistem de finanțare mai autonom, 
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și mai transparent; mai simplu și mai echitabil, pe care 
cetățenii îl pot înțelege mai bine; își 
reiterează opinia că un sistem de resurse 
proprii ar trebui să se bazeze pe criterii 
care exprimă cel mai bine capacitatea de 
a contribui a statelor membre și să fie 
independent de transferurile naționale;

Or. en

Amendamentul 1066
Giovanni La Via

Propunere de rezoluție
Punctul 116

Propunerea de rezoluție Amendamentul

116. consideră că principalul scop al 
reformei este crearea unui sistem mai 
echitabil, mai transparent și mai simplu; 
subliniază că eliminarea treptată a
excepțiilor și a mecanismelor de corecție 
existente și introducerea uneia sau a mai 
multor resurse proprii veritabile pentru 
Uniune reprezintă măsuri indispensabile în 
acest scop; consideră că obiectivul pe 
termen lung ar trebui să fie ca Uniunea să 
își colecteze direct resursele proprii, creând 
astfel un sistem de finanțare mai autonom 
și mai transparent;

116. consideră că principalul scop al 
reformei este crearea unui sistem mai 
echitabil, mai transparent și mai simplu; 
subliniază că depășirea excepțiilor și a 
mecanismelor de corecție existente și 
introducerea uneia sau a mai multor resurse 
proprii veritabile pentru Uniune reprezintă 
măsuri indispensabile în acest scop; 
consideră că obiectivul pe termen lung ar 
trebui să fie ca Uniunea să își colecteze 
direct resursele proprii, creând astfel un 
sistem de finanțare mai autonom și mai 
transparent;

Or. en

Amendamentul 1067
James Elles

Propunere de rezoluție
Punctul 116a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

116a. observă că mai multe state membre 
au înregistrat solduri negative în ultimii 
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zece ani și pune sub semnul întrebării 
caracterul echitabil al sistemului bazat pe 
resurse proprii; consideră că ar trebui să 
se introducă un mecanism de corecție 
permanent și că niciunui stat membru nu 
ar trebui să i se solicite să plătească o 
contribuție netă mai mare de 0,25 % din 
propriul PIB;

Or. en

Amendamentul 1068
Angelika Niebler

Propunere de rezoluție
Punctul 116b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

116b. observă totuși, că introducerea 
oricărei resurse proprii noi riscă să creeze 
pe termen scurt un dezechilibru între 
veniturile statelor membre, care poate fi 
soluționat numai printr-un mecanism de 
corecție uniform și transparent, aplicat 
tuturor statelor membre;

Or. en

Amendamentul 1069
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluție
Punctul 117

Propunerea de rezoluție Amendamentul

117. evidențiază faptul că restructurarea 
sistemului resurselor proprii nu vizează 
dimensiunea bugetului UE, ci găsirea 
unei combinații de resurse mai eficace 
pentru a finanța politicile și obiectivele 
UE convenite; este convins că noul sistem 
nu trebuie să crească sarcina fiscală 

eliminat
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pentru cetățeni și că acesta va reduce 
sarcina asupra bugetelor naționale;

Or. pt

Amendamentul 1070
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 117

Propunerea de rezoluție Amendamentul

117. evidențiază faptul că restructurarea 
sistemului resurselor proprii nu vizează 
dimensiunea bugetului UE, ci găsirea unei 
combinații de resurse mai eficace pentru a 
finanța politicile și obiectivele UE 
convenite; este convins că noul sistem nu 
trebuie să crească sarcina fiscală pentru 
cetățeni și că acesta va reduce sarcina 
asupra bugetelor naționale;

117. evidențiază faptul că restructurarea 
sistemului resurselor proprii vizează 
dimensiunea bugetului UE pentru 
finanțarea politicilor și obiectivelor UE 
convenite; este convins că noul sistem nu 
trebuie să crească sarcina fiscală pentru 
cetățeni și că acesta va reduce sarcina 
asupra bugetelor naționale;

Or. en

Amendamentul 1071
Bas Eickhout, Helga Trüpel, Isabelle Durant

Propunere de rezoluție
Punctul 117

Propunerea de rezoluție Amendamentul

117. evidențiază faptul că restructurarea 
sistemului resurselor proprii nu vizează 
dimensiunea bugetului UE, ci găsirea unei 
combinații de resurse mai eficace pentru a 
finanța politicile și obiectivele UE 
convenite; este convins că noul sistem nu
trebuie să crească sarcina fiscală pentru 
cetățeni și că acesta va reduce sarcina 
asupra bugetelor naționale;

117. evidențiază faptul că restructurarea 
sistemului resurselor proprii ca atare nu 
vizează dimensiunea bugetului UE, ci 
găsirea unei combinații de resurse mai 
eficace pentru a finanța politicile și 
obiectivele UE convenite; insistă asupra 
faptului că introducerea unui nou sistem, 
în timp ce toți ceilalți factori rămân la fel, 
nu va crește sarcina fiscală totală pentru 
cetățeni și că acesta va reduce sarcina 
asupra bugetelor naționale; susține faptul 
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că trebuie să se profite de posibilele noi 
surse de venit, precum o taxă pe 
tranzacțiile financiare, venituri provenite 
din vânzarea la licitație a certificatelor 
ETS, o parte din TVA, impozit pe profit, 
taxe pe dioxidul de carbon și/sau energie, 
pentru a spori investițiile la nivelul UE în 
vederea îndeplinirii obiectivelor UE 2020, 
reducând în același timp cheltuielile 
statelor membre în aceste domenii și 
micșorând nivelul contribuțiilor din VNB 
la bugetul UE;

Or. en

Amendamentul 1072
José Bové

Propunere de rezoluție
Punctul 117

Propunerea de rezoluție Amendamentul

117. evidențiază faptul că restructurarea 
sistemului resurselor proprii nu vizează 
dimensiunea bugetului UE, ci găsirea 
unei combinații de resurse mai eficace 
pentru a finanța politicile și obiectivele UE 
convenite; este convins că noul sistem nu 
trebuie să crească sarcina fiscală pentru 
cetățeni și că acesta va reduce sarcina 
asupra bugetelor naționale;

117. evidențiază faptul că restructurarea 
sistemului resurselor proprii are nevoie de 
o combinație de resurse mai eficace pentru 
a finanța politicile și obiectivele UE 
convenite; este convins că noul sistem nu 
trebuie să crească sarcina fiscală pentru 
cetățeni, ci să profite de noi resurse 
bugetare, precum aplicarea unei taxe pe 
tranzacțiile financiare europene, și că 
acesta va reduce sarcina asupra bugetelor 
naționale;

Or. en

Amendamentul 1073
Frank Engel, Othmar Karas

Propunere de rezoluție
Punctul 117
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

117. evidențiază faptul că restructurarea 
sistemului resurselor proprii nu vizează 
dimensiunea bugetului UE, ci găsirea unei 
combinații de resurse mai eficace pentru a 
finanța politicile și obiectivele UE 
convenite; este convins că noul sistem nu 
trebuie să crească sarcina fiscală pentru 
cetățeni și că acesta va reduce sarcina 
asupra bugetelor naționale;

117. evidențiază faptul că restructurarea 
sistemului resurselor proprii presupune
găsirea unei combinații de resurse mai 
eficace pentru a finanța politicile și 
obiectivele UE convenite; este convins că 
noul sistem nu trebuie să crească sarcina 
fiscală pentru cetățeni și că acesta va 
reduce sarcina asupra bugetelor naționale;

Or. en

Amendamentul 1074
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 117

Propunerea de rezoluție Amendamentul

117. evidențiază faptul că restructurarea
sistemului resurselor proprii nu vizează
dimensiunea bugetului UE, ci găsirea unei 
combinații de resurse mai eficace pentru a 
finanța politicile și obiectivele UE 
convenite; este convins că noul sistem nu 
trebuie să crească sarcina fiscală pentru 
cetățeni și că acesta va reduce sarcina 
asupra bugetelor naționale;

117. evidențiază faptul că orice 
restructurare a sistemului resurselor 
proprii ar trebui nu să vizeze dimensiunea 
bugetului UE, ci să găsească o combinație
de resurse mai eficace pentru a finanța 
politicile și obiectivele UE convenite; este 
convins că noul sistem nu trebuie să 
crească sarcina fiscală pentru cetățeni și că 
acesta ar trebui să reducă sarcina asupra 
bugetelor naționale;

Or. en

Amendamentul 1075
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 117
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

117. evidențiază faptul că restructurarea 
sistemului resurselor proprii nu vizează 
dimensiunea bugetului UE, ci găsirea unei 
combinații de resurse mai eficace pentru a 
finanța politicile și obiectivele UE 
convenite; este convins că noul sistem nu 
trebuie să crească sarcina fiscală pentru 
cetățeni și că acesta va reduce sarcina 
asupra bugetelor naționale;

117. evidențiază faptul că restructurarea 
sistemului resurselor proprii nu vizează 
dimensiunea bugetului UE, ci găsirea unei 
combinații de resurse mai eficace pentru a 
finanța politicile și obiectivele UE 
convenite; este convins că noul sistem 
propus va crește sarcina fiscală pentru 
cetățeni și că acesta nu va reduce sarcina 
asupra bugetelor naționale;

Or. en

Amendamentul 1076
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 117

Propunerea de rezoluție Amendamentul

117. evidențiază faptul că restructurarea 
sistemului resurselor proprii nu vizează 
dimensiunea bugetului UE, ci găsirea unei 
combinații de resurse mai eficace pentru a 
finanța politicile și obiectivele UE 
convenite; este convins că noul sistem nu 
trebuie să crească sarcina fiscală pentru 
cetățeni și că acesta va reduce sarcina 
asupra bugetelor naționale;

117. evidențiază faptul că restructurarea 
sistemului resurselor proprii nu vizează 
dimensiunea bugetului UE, ci găsirea unei 
combinații de resurse mai eficace pentru a 
finanța politicile și obiectivele UE 
convenite; este convins că noul sistem nu 
trebuie să crească sarcina fiscală pentru 
cetățeni și că acesta va reduce sarcina 
asupra bugetelor naționale; reamintește 
faptul că orice modificare privind 
resursele proprii ar trebui să fie pusă în 
aplicare respectând suveranitatea fiscală 
a statelor membre;

Or. en

Amendamentul 1077
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, în numele 
Grupului ALDE
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Propunere de rezoluție
Punctul 117

Propunerea de rezoluție Amendamentul

117. evidențiază faptul că restructurarea 
sistemului resurselor proprii nu vizează 
dimensiunea bugetului UE, ci găsirea unei 
combinații de resurse mai eficace pentru a 
finanța politicile și obiectivele UE 
convenite; este convins că noul sistem nu 
trebuie să crească sarcina fiscală pentru 
cetățeni și că acesta va reduce sarcina 
asupra bugetelor naționale;

117. evidențiază faptul că restructurarea 
sistemului resurselor proprii nu vizează 
dimensiunea bugetului UE, ci găsirea unei 
combinații de resurse mai eficace pentru a 
finanța politicile și obiectivele UE 
convenite; este convins că noul sistem nu 
trebuie să crească sarcina fiscală pentru 
cetățeni, că acesta va reduce sarcina asupra 
bugetelor naționale și chiar va permite 
statelor membre să facă reduceri sau 
realocări în cadrul cheltuielilor lor 
publice;

Or. en

Amendamentul 1078
Frank Engel, Othmar Karas

Propunere de rezoluție
Punctul 117a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

117a. este convins de necesitatea revenirii 
la un sistem de resurse proprii, așa cum 
prevăd tratatele; solicită Comisiei să 
prezinte propuneri concrete în acest scop; 
afirmă că, pe perioada de tranziție către 
un buget ale cărui venituri vor consta în 
totalitate din resurse proprii, contribuții 
naționale suficiente trebuie menținute 
pentru a permite UE să își îndeplinească 
obligațiile de finanțare și de consum;

Or. en

Amendamentul 1079
Frank Engel, Othmar Karas
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Propunere de rezoluție
Punctul 117b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

117b. solicită conform acestor principii de 
reformă, eliminarea tuturor formelor de 
reduceri, întrucât contribuțiile statelor 
membre nu mai provin din resursele 
fiscale proprii ale acestora;

Or. en

Amendamentul 1080
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias, în numele 
Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 117c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

117c. subliniază faptul că Parlamentul 
European este singurul parlament care se 
poate pronunța cu privire la cheltuieli, 
dar nu și la venituri; prin urmare, insistă 
asupra necesității esențiale de a reforma 
în mod democratic resursele UE;

Or. en

Amendamentul 1081
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 118

Propunerea de rezoluție Amendamentul

118. ia act de potențialele noi resurse 
proprii propuse de Comisie în 
Comunicarea acesteia cu privire la 
revizuirea bugetului; așteaptă concluziile 
analizei de impact a acestor opțiuni, care ar 

118. ia act de potențialele noi resurse 
proprii propuse de Comisie în 
Comunicarea acesteia cu privire la 
revizuirea bugetului; solicită Comisiei ca, 
la elaborarea unui nou sistem de resurse 
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trebui să examineze și mecanismele de 
colectare relevante, în vederea prezentării 
de către Comisie a unei propuneri 
legislative până la 1 iulie 2011;

proprii, să țină seama în mod 
corespunzător de Rezoluția Parlamentului 
European din 8 martie 2011 referitoare la 
metodele inovatoare de finanțare la nivel
european și mondial, care pledează 
pentru introducerea unui impozit pe 
tranzacțiile financiare la nivelul Uniunii; 
așteaptă concluziile analizei de impact a 
acestor opțiuni, care ar trebui să examineze 
și mecanismele de colectare relevante, în 
vederea prezentării de către Comisie a unei 
propuneri legislative până la 1 iulie 2011;

Or. de

Amendamentul 1082
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 118

Propunerea de rezoluție Amendamentul

118. ia act de potențialele noi resurse 
proprii propuse de Comisie în 
Comunicarea acesteia cu privire la 
revizuirea bugetului; așteaptă concluziile 
analizei de impact a acestor opțiuni, care ar 
trebui să examineze și mecanismele de 
colectare relevante, în vederea prezentării 
de către Comisie a unei propuneri 
legislative până la 1 iulie 2011;

118. ia act de potențialele noi resurse 
proprii propuse de Comisie în 
Comunicarea acesteia cu privire la 
revizuirea bugetului (impozitarea 
sectorului financiar, licitațiile din cadrul 
sistemului de comercializare a 
certificatelor de emisii, o taxă a UE legată 
de transportul aerian, TVA, o taxă pe 
energie, o taxă pe profit); invită Comisia 
să analizeze în studiul său de fezabilitate 
și diferitele opțiuni posibile pentru o taxă 
a UE pe tranzacțiile financiare și 
impactul acestora, solicitate și de 
Consiliu; așteaptă concluziile analizei de 
impact a acestor opțiuni, care ar trebui să 
examineze și mecanismele de colectare 
relevante, în vederea prezentării de către 
Comisie a unei propuneri legislative până 
la 1 iulie 2011;

Or. en
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Amendamentul 1083
Miguel Portas, Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Punctul 118

Propunerea de rezoluție Amendamentul

118. ia act de potențialele noi resurse 
proprii propuse de Comisie în 
Comunicarea acesteia cu privire la 
revizuirea bugetului; așteaptă concluziile 
analizei de impact a acestor opțiuni, care 
ar trebui să examineze și mecanismele de 
colectare relevante, în vederea prezentării 
de către Comisie a unei propuneri 
legislative până la 1 iulie 2011;

118. ia act de potențialele noi resurse 
proprii propuse de Comisie în 
Comunicarea acesteia cu privire la 
revizuirea bugetului, care trebuie să se 
reflecte într-o propunere legislativă până 
la 1 iulie 2011; UE trebuie să inițieze 
aplicarea în propriul spațiu a unei taxe pe 
tranzacțiile financiare, în același timp, 
trebuie să depună eforturi în vederea 
aplicării acestei taxe la scară globală; UE 
trebuie, de asemenea, să se comporte 
exemplar în ceea ce privește transferul de 
capital către paradisurile fiscale; 
fondurile astfel obținute trebuie să 
consolideze bugetul UE, micșorând 
contribuțiile de la bugetele naționale și să 
se concentreze pe sprijinirea programelor 
de convergență socială și de combatere a 
sărăciei la nivel european și mondial;

Or. pt

Amendamentul 1084
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 118a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

118a. reamintește că, potrivit Rezoluției 
Parlamentului European din 
8 martie 2011 referitoare la metodele 
inovatoare de finanțare la nivel european 
și mondial, „introducerea unei TTF ar 
putea contribui la abordarea problemei 
privind tendințele de tranzacționare cu 
efecte extrem de negative de pe piețele 
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financiare, precum anumite tipuri de 
tranzacționare de înaltă frecvență pe 
termen scurt și automată, și ar putea 
diminua activitățile speculative”; 
reiterează, prin urmare, faptul că UE ar 
trebui să susțină introducerea unei TTF 
la nivel mondial, iar, în absența acesteia, 
UE ar trebui să introducă o TTF la nivel 
european ca primă măsură; consideră, 
așadar, că o TTF ar putea reprezenta o 
contribuție semnificativă a sectorului 
financiar la costurile crizei, la 
sustenabilitatea finanțelor publice și, de 
asemenea, ar putea contribui parțial la 
finanțarea bugetului UE;

Or. en

Amendamentul 1085
Sylvie Goulard

Propunere de rezoluție
Punctul 118b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

118b. se opune ferm actualului sistem al 
creditelor de plată neutilizate, care nu 
încurajează statele membre să folosească 
creditele europene în modul cel mai 
eficient; propune, în consecință, reportul 
veniturilor provenite din creditele de plată 
neutilizate în bugetul pe anul următor al 
Uniunii și alocarea acestora pentru 
programe care contribuie la strategia de 
creștere economică a Uniunii, destinată 
statelor membre care respectă Pactul de 
stabilitate și creștere sau care au adoptat 
măsuri corective;

Or. en

Amendamentul 1086
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias, Ramon Tremosa i 
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Balcells, în numele Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 118c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

118c. se opune ferm actualului sistem al 
creditelor de plată neutilizate, care nu 
încurajează statele membre să folosească 
creditele europene în modul cel mai 
eficient; propune, în consecință, reportul 
veniturilor provenite din creditele de plată 
neutilizate în bugetul pe anul următor al 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 1087
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, în numele Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 120

Propunerea de rezoluție Amendamentul

120. subliniază condițiile de majoritate 
stricte atât pentru Parlament, cât și pentru 
Consiliu, și menționează importanța 
exploatării la maximum a dispozițiilor 
tratatului, care cer ca Parlamentul, 
Consiliul și Comisia, pe tot parcursul 
procedurii care conduce la adoptarea CFM, 
să ia toate măsurile necesare în acest scop; 
salută, în această privință, angajamentul 
președințiilor Consiliului7 de a coordona 
procedura de elaborare a viitorului CFM 
în spiritul deschiderii și al colaborării 
constructive cu Parlamentul;

120. subliniază condițiile de majoritate 
stricte atât pentru Parlament, cât și pentru 
Consiliu, și menționează importanța 
exploatării la maximum a dispozițiilor 
tratatului, care cer ca Parlamentul, 
Consiliul și Comisia, pe tot parcursul 
procedurii care conduce la adoptarea CFM, 
să ia toate măsurile necesare în acest scop; 
salută, în această privință, angajamentul 
președințiilor Consiliului de a asigura un 
dialog și o colaborare deschise și 
constructive cu Parlamentul pe toată 
durata procedurii de elaborare a viitorului 
CFM și își reiterează disponibilitatea de a 
coopera îndeaproape cu Consiliul și cu 
Comisia în timpul procesului de 
negociere, în conformitate deplină cu 
dispozițiile Tratatului de la Lisabona;

Or. en
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Amendamentul 1088
Bas Eickhout, Helga Trüpel

Propunere de rezoluție
Punctul 120

Propunerea de rezoluție Amendamentul

120. subliniază condițiile de majoritate 
stricte atât pentru Parlament, cât și pentru 
Consiliu, și menționează importanța 
exploatării la maximum a dispozițiilor 
tratatului, care cer ca Parlamentul, 
Consiliul și Comisia, pe tot parcursul 
procedurii care conduce la adoptarea CFM, 
să ia toate măsurile necesare în acest scop; 
salută, în această privință, angajamentul 
președințiilor Consiliului de a coordona 
procedura de elaborare a viitorului CFM în 
spiritul deschiderii și al colaborării 
constructive cu Parlamentul;

120. subliniază condițiile de majoritate 
stricte atât pentru Parlament, cât și pentru 
Consiliu, și menționează importanța 
exploatării la maximum a dispozițiilor 
articolului 312 alineatul (5 ) din TFUE, 
care cer ca Parlamentul, Consiliul și 
Comisia, pe tot parcursul procedurii care 
conduce la adoptarea CFM, să ia toate 
măsurile necesare în acest scop și astfel să 
prevadă în mod explicit negocieri între 
instituții în vederea ajungerii la un acord 
cu privire la un text care poate fi aprobat 
de Parlament; subliniază faptul că, 
exceptând dispozițiile specifice 
incompatibile cu dispozițiile Tratatului de 
la Lisabona, actualul acord 
interinstituțional se aplică în continuare 
atât timp cât nu este modificat, înlocuit 
sau revizuit și că, dacă până la sfârșitul 
anului 2013 nu se adoptă un CFM post-
2013, plafoanele și alte dispoziții 
referitoare la anul 2013 se prelungesc; 
salută, în această privință, angajamentul 
președințiilor Consiliului[1] de a coordona 
procedura de elaborare a viitorului CFM în 
spiritul deschiderii și al colaborării 
constructive cu Parlamentul;

[1] Scrisoarea primului ministru Yves 
Leterme adresată Președintelui Buzek, 
8 decembrie 2010.

Or. en

Amendamentul 1089
Bastiaan Belder
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Propunere de rezoluție
Punctul 121

Propunerea de rezoluție Amendamentul

121. îndeamnă, în consecință, Consiliul și 
Comisia să respecte tratatul și să depună 
toate eforturile necesare pentru a ajunge 
rapid la un acord cu Parlamentul cu 
privire la metoda practică de lucru pentru 
procesul de negociere a CFM; 
reamintește legătura dintre o reformă a 
veniturilor și o reformă a cheltuielilor și 
cererilor și, în consecință, solicită un 
angajament ferm din partea Consiliului 
de a discuta, în contextul negocierii CFM, 
propunerile referitoare la noile resurse 
proprii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1090
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 121

Propunerea de rezoluție Amendamentul

121. îndeamnă, în consecință, Consiliul și 
Comisia să respecte tratatul și să depună 
toate eforturile necesare pentru a ajunge 
rapid la un acord cu Parlamentul cu privire 
la metoda practică de lucru pentru procesul 
de negociere a CFM; reamintește legătura 
dintre o reformă a veniturilor și o reformă 
a cheltuielilor și cererilor și, în 
consecință, solicită un angajament ferm 
din partea Consiliului de a discuta, în 
contextul negocierii CFM, propunerile 
referitoare la noile resurse proprii;

121. îndeamnă, în consecință, Consiliul și 
Comisia să respecte tratatul și să depună 
toate eforturile necesare pentru a ajunge 
rapid la un acord cu Parlamentul cu privire 
la metoda practică de lucru pentru procesul 
de negociere a CFM;

Or. en
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Amendamentul 1091
Reimer Böge în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 121

Propunerea de rezoluție Amendamentul

121. îndeamnă, în consecință, Consiliul și 
Comisia să respecte tratatul și să depună 
toate eforturile necesare pentru a ajunge 
rapid la un acord cu Parlamentul cu privire 
la metoda practică de lucru pentru procesul 
de negociere a CFM; reamintește legătura 
dintre o reformă a veniturilor și o reformă a 
cheltuielilor și cererilor și, în consecință, 
solicită un angajament ferm din partea 
Consiliului de a discuta, în contextul 
negocierii CFM, propunerile referitoare la 
noile resurse proprii;

121. îndeamnă, în consecință, Consiliul și 
Comisia să respecte tratatul și să depună 
toate eforturile necesare pentru a ajunge 
rapid la un acord cu Parlamentul cu privire 
la metoda practică de lucru pentru procesul 
de negociere a CFM; reamintește faptul că 
un astfel de acord este prevăzut în mod 
explicit la articolul 312 alineatul (5) din 
TFUE, potrivit căruia Parlamentul 
European, Consiliul și Comisia iau toate 
măsurile necesare pentru a facilita 
adoptarea CFM; reamintește legătura 
dintre o reformă a veniturilor și o reformă a 
cheltuielilor și cererilor și, în consecință, 
solicită un angajament ferm din partea 
Consiliului de a discuta, în contextul 
negocierii CFM, propunerile referitoare la 
noile resurse proprii;

Or. en

Amendamentul 1092
Robert Goebbels

Propunere de rezoluție
Punctul 121

Propunerea de rezoluție Amendamentul

121. îndeamnă, în consecință, Consiliul și 
Comisia să respecte tratatul și să depună 
toate eforturile necesare pentru a ajunge 
rapid la un acord cu Parlamentul cu privire 
la metoda practică de lucru pentru procesul 
de negociere a CFM; reamintește legătura 
dintre o reformă a veniturilor și o reformă a 
cheltuielilor și cererilor și, în consecință, 
solicită un angajament ferm din partea 

121. solicită Consiliului și Comisiei să 
respecte tratatul și să depună toate 
eforturile necesare pentru a ajunge rapid la 
un acord cu Parlamentul cu privire la 
metoda practică de lucru pentru procesul 
de negociere a CFM; reamintește legătura 
dintre o reformă a veniturilor și o reformă a 
cheltuielilor și cererilor și, în consecință, 
solicită un angajament ferm din partea 
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Consiliului de a discuta, în contextul 
negocierii CFM, propunerile referitoare la 
noile resurse proprii;

Consiliului de a discuta, în contextul 
negocierii CFM, propunerile referitoare la 
noile resurse proprii;

Or. fr

Amendamentul 1093
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, Andrew 
Duff, în numele Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 121a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

121a. propune organizarea unei 
conferințe interparlamentare la care să 
participe parlamentele naționale și 
Parlamentul European, Comisia și 
Consiliul, pentru a purta discuții ample cu 
privire la scopul, domeniul de aplicare și 
direcția revizuirii cadrului financiar 
multianual al Uniunii și reforma 
sistemului de venituri; îndeamnă 
parlamentele naționale să trimită la 
această conferință parlamentari care 
dețin responsabilități în domeniul 
cheltuielilor și al controlului bugetar;

Or. en

Amendamentul 1094
Bas Eickhout, Andrew Duff

Propunere de rezoluție
Punctul 121b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

121b. solicită cel puțin deschiderea unei 
dezbateri la nivelul UE cu privire la aceste 
probleme prin organizarea unei 
conferințe de tipul unei convenții 
referitoare la viitoarea finanțare a 
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Uniunii, la care să participe reprezentanți 
ai celor trei instituții europene și 
parlamentari naționali;

Or. en


