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Amendamentul 1
Sabine Lösing

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută majorarea creditelor de 
angajament și a creditelor de plată de la 
rubrica 4 comparativ cu prezentul 
exercițiu, aceasta fiind necesară de 
urgență în urma reducerilor drastice ale 
creditelor, însă relevă faptul că această 
majorare este în continuare insuficientă 
pentru a acoperi nevoile de finanțare ale 
UE; subliniază faptul că este extrem de 
important să se asigure o finanțare 
adecvată pentru activitățile UE pe plan 
mondial, pentru a garanta faptul că UE 
poate îndeplini obiectivele ambițioase 
stabilite în Tratatul de la Lisabona;

1. remarcă majorarea creditelor de 
angajament și a creditelor de plată de la 
rubrica 4 comparativ cu prezentul exercițiu 
în urma reducerilor drastice a ajutoarelor 
de dezvoltare și a programelor vizând 
soluționarea și medierea conflictelor, 
dezarmarea și DDR; subliniază faptul că 
este extrem de important să se asigure o 
finanțare adecvată pentru activitățile UE pe 
plan mondial, și anume eradicarea 
sărăciei, dezvoltarea durabilă și 
obiectivele de dezvoltare ale mileniului, 
controlul armamentului, regimul TNP și 
dezarmarea nucleară, soluționarea 
pașnică a conflictelor, promovarea unor 
relații economice echilibrate, comerțul 
echitabil și distribuția echitabilă a 
resurselor și bogăției mondiale pentru a
asigura stabilitatea și prosperitatea în 
Uniune și în lume;

Or. en

Amendamentul 2
Fabio Massimo Castaldo

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. remarcă, în special, faptul că finanțarea 
prevăzută de actualul proiect de buget 
pentru procesul de pace din Orientul 
Mijlociu, Palestina și UNRWA este, și de 
această dată, insuficientă și solicită să se 

3. remarcă, în special, faptul că finanțarea 
prevăzută de actualul proiect de buget 
pentru procesul de pace din Orientul 
Mijlociu, Palestina și UNRWA este, și de 
această dată, insuficientă; subliniază că, 
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asigure o finanțare corespunzătoare în 
acest domeniu;

ținând seama de actuala criză umanitară, 
creșterea numărului de refugiați, situația 
de pe teren și distrugerea infrastructurii 
de bază din Fâșia Gaza, este necesară 
majorarea fondurilor;

Or. en

Amendamentul 3
Sabine Lösing

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. remarcă, în special, faptul că finanțarea 
prevăzută de actualul proiect de buget 
pentru procesul de pace din Orientul 
Mijlociu, Palestina și UNRWA este, și de 
această dată, insuficientă și solicită să se 
asigure o finanțare corespunzătoare în 
acest domeniu;

3. remarcă, în special, faptul că finanțarea 
prevăzută de actualul proiect de buget 
pentru procesul de pace din Orientul 
Mijlociu, Palestina și UNRWA este, și de 
această dată, insuficientă și solicită să se 
asigure o finanțare corespunzătoare, în 
special ținând seama de intensificarea 
actuală a crizei umanitare;

Or. en

Amendamentul 4
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. pune în evidență situația problematică a 
creditelor de plată de la rubrica 4, care, în 
ciuda unei majorări substanțiale în raport 
cu prezentul exercițiu prevăzute de 
Comisie, nu sunt suficiente pentru a face 
față provocărilor de pe teren;

4. pune în evidență situația problematică a 
creditelor de plată de la rubrica 4, care, în 
ciuda unei majorări substanțiale în raport 
cu prezentul exercițiu prevăzute de 
Comisie, nu sunt suficiente pentru a face 
față provocărilor de pe teren; ia totuși act, 
cu satisfacție, de decizia de a echilibra 
angajamentele și plățile pentru 
instrumentul de ajutor umanitar;
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Or. en

Amendamentul 5
Sabine Lösing

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. ia act cu deosebită preocupare de 
reducerile drastice ale creditelor de plată 
alocate instrumentului care contribuie la 
stabilitate și pace, în condițiile în care s-a 
constatat deja în cursul prezentului 
exercițiu un deficit de credite de plată în 
finanțarea acestui instrument, noile 
reduceri agravând, în mod inevitabil, 
acest deficit;

5. ia act de reducerile creditelor de plată 
alocate instrumentului care contribuie la 
stabilitate și pace, din care sunt finanțate 
cheltuielile aferente PSAC, cum ar fi 
misiunile militare sau misiunile civil-
militare (de formare); sprijină, astfel, 
reducerea drastică sau chiar eliminarea 
cheltuielilor legate de PSAC din cadrul 
sau din afara instrumentului care 
contribuie la stabilitate și pace;subliniază 
că este important să se mențină creditele 
de angajament pentru principalele 
instrumente financiare ale UE din 
domeniul politicii externe, cum ar fi 
ajutorul pentru dezvoltare și ajutorul 
umanitar;

Or. en

Amendamentul 6
Reinhard Bütikofer

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. ia act cu deosebită preocupare de 
reducerile drastice ale creditelor de plată 
alocate instrumentului care contribuie la 
stabilitate și pace, în condițiile în care s-a 
constatat deja în cursul prezentului 
exercițiu un deficit de credite de plată în 
finanțarea acestui instrument, noile 
reduceri agravând, în mod inevitabil, 

5. ia act cu deosebită preocupare de 
reducerile drastice ale creditelor de plată 
alocate instrumentului care contribuie la 
stabilitate și pace, în condițiile în care
înregistrează un deficit substanțial de 
credite de plată, care restrânge deja 
capacitatea UE de a răspunde la crizele 
urgente în cursul prezentului exercițiu;



PE537.269v01-00 6/10 AM\1032571RO.doc

RO

acest deficit; constată că noile reduceri pot doar să 
agraveze această situație;

Or. en

Amendamentul 7
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. ia act cu deosebită preocupare de 
reducerile drastice ale creditelor de plată 
alocate instrumentului care contribuie la 
stabilitate și pace, în condițiile în care s-a 
constatat deja în cursul prezentului 
exercițiu un deficit de credite de plată în 
finanțarea acestui instrument, noile 
reduceri agravând, în mod inevitabil, acest 
deficit;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 8
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

respinge reducerile drastice propuse de 
Consiliu pentru rubrica 4, care nu ar face 
decât să exacerbeze o situație deja critică, 
în special în ceea ce privește plățile; se 
opune ferm oricărei posibile corelări între 
negocierile asupra bugetului 2015 și 
asupra proiectului de buget rectificativ nr. 
3;

Or. en
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Amendamentul 9
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că este important ca 
serviciul din cadrul Comisiei care se 
ocupă de instrumentele de politică externă 
să dispună de resurse adecvate pentru 
punerea în aplicare a instrumentului care 
contribuie la stabilitate și pace, a 
operațiunilor PSAC, a instrumentului de 
parteneriat și a misiunilor de observare a 
alegerilor din cadrul Instrumentului 
european pentru democrație și drepturile 
omului;

Or. en

Amendamentul 10
Sabine Lösing

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că este important să se 
asigure suficiente fonduri pentru SEAE, 
cu scopul de a face posibilă deschiderea 
unei delegații a UE în Iran, în 
conformitate cu Rezoluția Parlamentului 
European din 3 aprilie 2014 referitoare la 
strategia UE privind Iranul.

eliminat

Or. en

Amendamentul 11
Cristian Dan Preda
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în numele Grupului PPE

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că este important să se 
asigure suficiente fonduri pentru SEAE, cu 
scopul de a face posibilă deschiderea unei 
delegații a UE în Iran, în conformitate cu 
Rezoluția Parlamentului European din 3 
aprilie 2014 referitoare la strategia UE 
privind Iranul.

6. subliniază faptul că este important să se 
asigure suficiente fonduri pentru a pregăti 
posibila deschidere a unei delegații a UE 
în Iran, în cazul în care se va ajunge la un 
acord în urma negocierilor și în
conformitate cu Rezoluția Parlamentului 
European din 3 aprilie 2014 referitoare la 
strategia UE privind Iranul.

Or. en

Amendamentul 12
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. ia act de Raportul special al Curții de 
Conturi Europene privind înființarea 
SEAE, publicat la 30 iunie 2014, și de 
recomandarea sa de a se spori valoarea 
adăugată și eficiența SEAE, de exemplu 
prin cooperarea cu Comisia pentru a 
reduce impactul pe care rigiditatea 
reglementărilor sale financiare și în 
materie de personal îl are asupra 
eficienței delegațiilor UE, astfel încât să 
se aloce mai multe resurse sarcinilor sale 
politice;

Or. en

Amendamentul 13
Zigmantas Balčytis
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Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. reiterează importanța transferării 
liniei bugetare dedicate reprezentanților 
speciali ai UE (RSUE) în bugetul SEAE, 
în scopul de a sprijini o mai bună 
integrare a acestora în SEAE, în 
conformitate cu propunerea făcută de 
ÎR/VP în evaluarea SEAE, cu 
recomandarea Parlamentului din 13 iunie 
2013 și cu Raportul special 11/2014 al 
Curții de Conturi Europene;

Or. en

Amendamentul 14
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. salută eforturile constante depuse de 
SEAE pentru a-și actualiza sistemele 
informatice și pentru a-și îmbunătăți 
capacitățile în materie de securitate 
informatică; este în continuare preocupat 
de numărul disproporționat de posturi de 
conducere din cadrul SEAE;

Or. en

Amendamentul 15
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6c. îndeamnă Comisia ca, urmând 
exemplul SEAE, să furnizeze anual 
informații cu privire la efectivele de 
personal din delegații, atât pentru 
personalul intern, cât și pentru cel extern, 
defalcate pe țări și direcții generale, și să 
indice de la ce linie bugetară sunt 
finanțate posturile respective, pentru a le 
permite autorităților bugetare să evalueze 
mai bine activitățile globale ale Comisiei.

Or. en


