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Amendamentul 1
Marco Valli, Marco Zanni

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât Analiza anuală a creșterii 
prezentată de Comisie la 28 noiembrie 
2014 definește trei direcții principale de 
acțiune pentru 2015 - o stimulare 
coordonată a investițiilor private, un 
angajament reînnoit în favoarea 
reformelor structurale și aderarea la o 
politică de responsabilitate bugetară -
punând pentru prima oară accentul pe 
contribuția bugetului european la 
realizarea acestor obiective;

A. întrucât Analiza anuală a creșterii 
prezentată de Comisie la 28 noiembrie 
2014 continuă într-o direcție care până în 
prezent s-a dovedit a fi în totalitate 
falimentară, definind ca priorități 
consolidarea fiscală, necesitatea unor 
reforme structurale și atragerea prioritară 
a investițiilor private;

Or. it

Amendamentul 2
Marco Valli, Marco Zanni

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât, ținând seama de adoptarea 
regulamentului de instituire a Fondului 
european pentru investiții strategice, de 
lansarea programelor operaționale aferente 
Fondului de coeziune, de reportarea către 
exercițiile 2015, 2016 și 2017 a creditelor 
de angajament aferente perioadei 2007-
2013 care nu au fost utilizate în 2014, 
precum și de majorarea prefinanțării 
destinate Inițiativei europene privind 
ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor, semestrul precedent a înregistrat 
numeroase realizări bugetare utile pentru 
atingerea obiectivelor stabilite în Analiza 

B. întrucât, ținând seama de adoptarea 
regulamentului de instituire a Fondului 
european pentru investiții strategice, de 
lansarea programelor operaționale aferente 
Fondului de coeziune, de reportarea către 
exercițiile 2015, 2016 și 2017 a creditelor 
de angajament aferente perioadei 2007-
2013 care nu au fost utilizate în 2014, 
precum și de majorarea prefinanțării 
destinate Inițiativei europene privind 
ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor, semestrul precedent a suferit
numeroase modificări bugetare care pot 
avea chiar repercusiuni nefavorabile în 
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anuală a creșterii; următoarele luni;

Or. it

Amendamentul 3
Jean-Paul Denanot

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât bugetul european a demonstrat 
astfel valoarea sa adăugată, dar și limitele 
acțiunii politice europene, ilustrate de un 
buget care nu este finanțat prin veritabile 
resurse proprii, al cărui cuantum total se 
situează sub 1 % din PIB și care este 
delimitat de un cadru multianual cu o 
durată de șapte ani,

C. întrucât bugetul european a demonstrat 
astfel valoarea sa adăugată, dar și limitele 
acțiunii politice europene, ilustrate de un 
buget care nu este finanțat prin veritabile 
resurse proprii, al cărui cuantum total se 
situează sub 1 % din PIB și care este 
delimitat de un cadru multianual cu o 
durată de șapte ani, un buget care este mai 
mult decât insuficient pentru a face față 
obligațiilor Uniunii în ceea ce privește 
criza agricolă, chestiunea migrației, 
sprijinul pentru cercetare, dezvoltarea 
economică, aprofundarea unei Europe 
sociale,

Or. fr

Amendamentul 4
Marco Valli, Marco Zanni

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât bugetul european a demonstrat
astfel valoarea sa adăugată, dar și limitele 
acțiunii politice europene, ilustrate de un 
buget care nu este finanțat prin veritabile 
resurse proprii, al cărui cuantum total se 
situează sub 1 % din PIB și care este 
delimitat de un cadru multianual cu o 
durată de șapte ani,

C. întrucât bugetul european ar trebui să 
aibă o adevărată valoare adăugată, 
concentrându-se pe priorități și acțiuni cu 
adevărat eficace la nivel european, 
respectând în totalitate principiul 
subsidiarității;



AM\1072257RO.doc 5/20 PE567.637v01-00

RO

Or. it

Amendamentul 5
Richard Ashworth

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât bugetul european a demonstrat 
astfel valoarea sa adăugată, dar și limitele 
acțiunii politice europene, ilustrate de un 
buget care nu este finanțat prin veritabile 
resurse proprii, al cărui cuantum total se 
situează sub 1 % din PIB și care este 
delimitat de un cadru multianual cu o 
durată de șapte ani,

C. întrucât aceste măsuri au demonstrat 
astfel valoarea adăugată pe care bugetul 
european o poate oferi, totuși subliniază 
rolul proeminent al acțiunilor statelor 
membre în punerea în aplicare a cestor 
măsuri,

Or. en

Amendamentul 6
Isabelle Thomas

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât poziția Consiliului privind 
bugetul pentru 2016, reducând cu 
563,6 milioane de euro angajamentele și 
cu 1,4 miliarde de euro plățile, 
subestimează încă o dată nevoile reale de 
plată ale UE, în contradicție cu planul de 
închidere a facturilor neplătite propus de 
Comisia Europeană,

Or. fr

Amendamentul 7
Richard Ashworth
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută prezentarea raportului celor 
cinci președinți, intitulat „Finalizarea 
Uniunii economice și monetare 
europene”, însă regretă nerespectarea 
calendarului de punere în aplicare a 
acestui raport ca urmare a gravității crizei 
din Grecia;

eliminat

Or. en

Amendamentul 8
Jean-Paul Denanot

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută prezentarea raportului celor cinci 
președinți, intitulat „Finalizarea Uniunii 
economice și monetare europene”, însă 
regretă nerespectarea calendarului de 
punere în aplicare a acestui raport ca 
urmare a gravității crizei din Grecia;

1. salută prezentarea raportului celor cinci 
președinți, intitulat „Finalizarea Uniunii 
economice și monetare europene”, însă 
regretă nerespectarea calendarului de 
punere în aplicare a acestui raport ca 
urmare a gravității crizei din Grecia; 
salută, de asemenea, raportul BERES 
referitor la examinarea cadrului de 
guvernanță economică care a fost avizat 
de Parlament;

Or. fr

Amendamentul 9
Daniele Viotti

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută prezentarea raportului celor cinci 1. salută prezentarea raportului celor cinci 
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președinți, intitulat „Finalizarea Uniunii 
economice și monetare europene”, însă 
regretă nerespectarea calendarului de 
punere în aplicare a acestui raport ca 
urmare a gravității crizei din Grecia;

președinți, intitulat „Finalizarea Uniunii 
economice și monetare europene”, însă 
regretă caracterul prea lent al calendarului 
de punere în aplicare a acestui raport 
privind cererea de reforme ca urmare a 
crizei din Grecia și nerespectarea lui;

Or. en

Amendamentul 10
Marco Valli, Marco Zanni

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută prezentarea raportului celor 
cinci președinți, intitulat „Finalizarea 
Uniunii economice și monetare europene”, 
însă regretă nerespectarea calendarului 
de punere în aplicare a acestui raport ca 
urmare a gravității crizei din Grecia;

1. consideră că raportul celor cinci 
președinți, intitulat „Finalizarea Uniunii 
economice și monetare europene”, se 
îndreaptă în direcția opusă celei necesare, 
care ar trebui să prevadă o mai mare 
libertate de acțiune pentru statele membre 
prin combaterea asimetriilor cauzate de 
moneda comună și de norme fiscale 
absurde care împiedică redresarea 
economică și ieșirea din criză;

Or. it

Amendamentul 11
Richard Ashworth

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. ia act de faptul că ciclul anual de 
coordonare a politicii economice și 
bugetare este corelat cu responsabilitatea 
Comisiei pentru bugete de a monitoriza 
executarea bugetului UE; consideră 
semestrul european un instrument 
suplimentar de sporire a rigorii bugetare 
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în ceea ce privește cheltuielile UE;

Or. en

Amendamentul 12
Marco Valli, Marco Zanni

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută măsurile adoptate pentru a 
simplifica și a optimiza implementarea
semestrului european: reorientarea atenției 
către prioritățile stabilite, limitarea 
numărului de documente și prelungirea 
intervalelor de timp dedicate dezbaterii, 
consolidarea dimensiunii politice și 
creșterea gradului de participare a 
autorităților naționale;

2. consideră că modificările aduse 
funcționării semestrului european sunt de 
îmbunătățire, însă foarte departe de a face 
acest instrument util și durabil, stând la 
baza unei guvernanțe economice 
europene care trebuie în mod absolut 
revizuită;

Or. it

Amendamentul 13
Jean-Paul Denanot

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută propunerile prezentate în ceea ce 
privește consolidarea controlului 
parlamentar, în special sugestia referitoare 
la adaptarea structurilor Parlamentului 
European la natura specifică a monedei 
unice;

3. salută propunerile prezentate în ceea ce 
privește consolidarea controlului 
parlamentar, în special sugestia referitoare 
la adaptarea structurilor Parlamentului 
European la natura specifică a monedei 
unice, indispensabilă pentru realizarea 
unei veritabile uniuni economice și 
monetare;

Or. fr
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Amendamentul 14
Marco Valli, Marco Zanni

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută propunerile prezentate în ceea ce 
privește consolidarea controlului 
parlamentar, în special sugestia referitoare 
la adaptarea structurilor Parlamentului 
European la natura specifică a monedei 
unice;

3. salută în orice caz propunerile 
prezentate în ceea ce privește consolidarea 
controlului parlamentar, fiind vorba despre 
singurul organism al Uniunii ales în mod 
legitim și fiind reprezentant democratic al 
cetățenilor europeni;

Or. it

Amendamentul 15
Richard Ashworth

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută propunerile prezentate în ceea ce 
privește consolidarea controlului 
parlamentar, în special sugestia 
referitoare la adaptarea structurilor 
Parlamentului European la natura 
specifică a monedei unice;

3. ia act de propunerea de consolidare a 
rolului de control atât al Parlamentului 
European înaintea publicării analizei 
anuale a creșterii, cât și al parlamentelor 
naționale, în general, în ceea ce privește 
semestrul european;

Or. en

Amendamentul 16
Richard Ashworth

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază înțelegerea de către 
Comisie a rolului crucial pe care 
autoritățile naționale și regionale îl joacă 
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în promovarea reformelor structurale 
necesare, exercitând responsabilitate 
fiscală și stimulând investițiile în 
beneficiul locurilor de muncă și al 
creșterii economice;

Or. en

Amendamentul 17
Richard Ashworth

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută apelul lansat în vederea 
integrării în dreptul primar al Uniunii a 
instrumentelor interguvernamentale, cum 
ar fi Tratatul privind stabilitatea, 
coordonarea și guvernanța și Mecanismul 
european de stabilitate, punând astfel 
capăt deficitului de legitimitate 
democratică;

eliminat

Or. en

Amendamentul 18
Marco Valli, Marco Zanni

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută apelul lansat în vederea 
integrării în dreptul primar al Uniunii a 
instrumentelor interguvernamentale, cum 
ar fi Tratatul privind stabilitatea, 
coordonarea și guvernanța și Mecanismul 
european de stabilitate, punând astfel 
capăt deficitului de legitimitate 
democratică;

4. consideră că Tratatul privind 
stabilitatea, coordonarea și guvernanța și 
Mecanismul european de stabilitate (Fiscal 
Compact) este nelegitim deoarece 
constituie o încălcare flagrantă a 
dreptului primar al Uniunii: subliniază că 
adoptarea acestuia ar fi trebuit să urmeze 
procedurile standard pentru modificarea 
tratatelor (articolul 48 din TUE) și refuză 
orice măsură destinată să depășească în 
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mod artificial această singură opțiune 
disponibilă;

Or. it

Amendamentul 19
Ivan Štefanec

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază nevoia de a aplica toate 
normele existente din Pactul de stabilitate 
și de creștere pentru a se ajunge la 
stabilitatea finanțelor publice; subliniază 
posibilitatea de a impune sancțiuni 
financiare în cazul nerespectării acestor 
norme;

Or. en

Amendamentul 20
Richard Ashworth

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută lansarea recentă a unui proces 
de reflecție privind un mecanism de 
stabilizare bugetară pentru zona euro, 
care reprezintă un prim pas în direcția 
instituirii unei trezorerii europene; 
subliniază faptul că publicarea unei cărți 
albe privind acest subiect, anunțată 
pentru primăvara anului 2017, coincide 
cu evaluarea la jumătatea perioadei a 
CFM; reamintește, în acest context, 
solicitarea sa ca o finanțare sau un 
instrument suplimentar de acest tip să 
facă obiectul controlului bugetar al 
Parlamentului și să utilizeze un pachet 

eliminat



PE567.637v01-00 12/20 AM\1072257RO.doc

RO

financiar constituit peste limita plafonului 
prevăzut pentru CFM în perioada 2014-
2020; reiterează, de asemenea, importanța 
pe care o acordă instituirii unui nou 
sistem de resurse proprii, care ar trebui să 
conducă la o reformă autentică a 
finanțării Uniunii, fără majorarea 
sarcinii fiscale suportate de cetățeni;

Or. en

Amendamentul 21
Jean-Paul Denanot

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută lansarea recentă a unui proces de 
reflecție privind un mecanism de 
stabilizare bugetară pentru zona euro, care 
reprezintă un prim pas în direcția instituirii 
unei trezorerii europene; subliniază faptul 
că publicarea unei cărți albe privind acest 
subiect, anunțată pentru primăvara anului 
2017, coincide cu evaluarea la jumătatea 
perioadei a CFM; reamintește, în acest 
context, solicitarea sa ca o finanțare sau un 
instrument suplimentar de acest tip să facă 
obiectul controlului bugetar al 
Parlamentului și să utilizeze un pachet 
financiar constituit peste limita plafonului 
prevăzut pentru CFM în perioada 2014-
2020; reiterează, de asemenea, importanța 
pe care o acordă instituirii unui nou sistem 
de resurse proprii, care ar trebui să conducă 
la o reformă autentică a finanțării Uniunii, 
fără majorarea sarcinii fiscale suportate de 
cetățeni;

5. salută lansarea recentă a unui proces de 
reflecție privind un mecanism de 
stabilizare bugetară pentru zona euro, care 
reprezintă un prim pas în direcția instituirii 
unei trezorerii europene; subliniază faptul 
că publicarea unei cărți albe privind acest 
subiect, anunțată pentru primăvara anului 
2017, coincide cu evaluarea la jumătatea 
perioadei a CFM; reamintește, în acest 
context, solicitarea sa ca o finanțare sau un 
instrument suplimentar de acest tip să facă 
obiectul controlului bugetar al 
Parlamentului și să utilizeze un pachet 
financiar constituit peste limita plafonului 
prevăzut pentru CFM în perioada 2014-
2020; reiterează, de asemenea, importanța 
pe care o acordă instituirii unui nou sistem 
de resurse proprii, care ar trebui să conducă 
la o reformă autentică a finanțării Uniunii, 
fără majorarea sarcinii fiscale suportate de 
cetățeni, făcând apel la alte resurse 
precum taxa pe tranzacțiile financiare, o 
taxă de mediu, dar și o taxă socială, fără a 
uita de lupta indispensabilă împotriva 
fraudei fiscale;

Or. fr
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Amendamentul 22
Daniele Viotti

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută lansarea recentă a unui proces de 
reflecție privind un mecanism de 
stabilizare bugetară pentru zona euro, care 
reprezintă un prim pas în direcția instituirii 
unei trezorerii europene; subliniază faptul 
că publicarea unei cărți albe privind acest 
subiect, anunțată pentru primăvara anului 
2017, coincide cu evaluarea la jumătatea 
perioadei a CFM; reamintește, în acest 
context, solicitarea sa ca o finanțare sau un 
instrument suplimentar de acest tip să facă 
obiectul controlului bugetar al 
Parlamentului și să utilizeze un pachet 
financiar constituit peste limita plafonului 
prevăzut pentru CFM în perioada 2014-
2020; reiterează, de asemenea, importanța 
pe care o acordă instituirii unui nou 
sistem de resurse proprii, care ar trebui să 
conducă la o reformă autentică a 
finanțării Uniunii, fără majorarea 
sarcinii fiscale suportate de cetățeni;

5. salută lansarea recentă a unui proces de 
reflecție privind un mecanism de 
stabilizare bugetară pentru zona euro, care 
reprezintă un prim pas în direcția instituirii 
unei trezorerii europene; subliniază faptul 
că publicarea unei cărți albe privind acest 
subiect, anunțată pentru primăvara anului 
2017, coincide cu evaluarea la jumătatea 
perioadei a CFM; reamintește, în acest 
context, solicitarea sa ca o finanțare sau un 
instrument suplimentar de acest tip să facă 
obiectul controlului bugetar al 
Parlamentului și să utilizeze un pachet 
financiar constituit peste limita plafonului 
prevăzut pentru CFM în perioada 2014-
2020;

Or. en

Amendamentul 23
Marco Valli, Marco Zanni

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută lansarea recentă a unui proces 
de reflecție privind un mecanism de 
stabilizare bugetară pentru zona euro, care 
reprezintă un prim pas în direcția instituirii 
unei trezorerii europene; subliniază faptul 

5. se opune creării unui mecanism de 
stabilizare bugetară pentru zona euro, care 
reprezintă un prim pas în direcția instituirii 
unei trezorerii europene, în momentul în 
care s-a demonstrat în mod clar lipsa 
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că publicarea unei cărți albe privind acest 
subiect, anunțată pentru primăvara 
anului 2017, coincide cu evaluarea la 
jumătatea perioadei a CFM; reamintește, 
în acest context, solicitarea sa ca o 
finanțare sau un instrument suplimentar 
de acest tip să facă obiectul controlului 
bugetar al Parlamentului și să utilizeze un 
pachet financiar constituit peste limita 
plafonului prevăzut pentru CFM în 
perioada 2014-2020; reiterează, de 
asemenea, importanța pe care o acordă 
instituirii unui nou sistem de resurse 
proprii, care ar trebui să conducă la o 
reformă autentică a finanțării Uniunii, 
fără majorarea sarcinii fiscale suportate
de cetățeni;

sustenabilității monedei unice pentru 
anumite țări care fac obiectul acesteia; 
reiterează dimpotrivă importanța unei 
reforme autentice a finanțării Uniunii, fără
însă a majora în niciun caz sarcina 
fiscală suportată de cetățeni;

Or. it

Amendamentul 24
Aldo Patriciello

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută lansarea recentă a unui proces de 
reflecție privind un mecanism de 
stabilizare bugetară pentru zona euro, care 
reprezintă un prim pas în direcția instituirii 
unei trezorerii europene; subliniază faptul 
că publicarea unei cărți albe privind acest 
subiect, anunțată pentru primăvara anului 
2017, coincide cu evaluarea la jumătatea 
perioadei a CFM; reamintește, în acest 
context, solicitarea sa ca o finanțare sau un 
instrument suplimentar de acest tip să facă 
obiectul controlului bugetar al 
Parlamentului și să utilizeze un pachet 
financiar constituit peste limita plafonului 
prevăzut pentru CFM în perioada 2014-
2020; reiterează, de asemenea, importanța 
pe care o acordă instituirii unui nou sistem 
de resurse proprii, care ar trebui să conducă 
la o reformă autentică a finanțării Uniunii, 

5. salută lansarea recentă a unui proces de 
reflecție privind un mecanism de 
stabilizare bugetară pentru zona euro, care 
reprezintă un prim pas în direcția instituirii 
unei trezorerii europene; subliniază faptul 
că publicarea unei cărți albe privind acest 
subiect, anunțată pentru primăvara anului 
2017, coincide cu evaluarea la jumătatea 
perioadei a CFM; reamintește, în acest 
context, solicitarea sa ca o finanțare sau un 
instrument suplimentar de acest tip să facă 
obiectul controlului bugetar al 
Parlamentului și să utilizeze un pachet 
financiar constituit peste limita plafonului 
prevăzut pentru CFM în perioada 2014-
2020; reiterează, de asemenea, importanța 
pe care o acordă instituirii unui nou sistem 
de resurse proprii, care ar trebui să conducă 
la o reformă autentică a finanțării Uniunii, 
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fără majorarea sarcinii fiscale suportate de 
cetățeni;

fără majorarea sarcinii fiscale suportate de 
cetățeni; se declară în favoarea unei mai 
mari transparențe și facilitări a accesului 
pentru vizualizarea bugetelor comunitare

Or. it

Amendamentul 25
Daniele Viotti

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. reiterează nevoia unui nou sistem de 
resurse proprii, care ar trebui să conducă 
la o reformă autentică a finanțării 
Uniunii, fără majorarea sarcinii fiscale 
suportate de cetățeni și prin crearea unei 
legături veritabile între cetățeni și 
autoritățile europene; în acest sens, 
Parlamentul așteptă cu interes să 
analizeze și să discute propunerile pe care 
Grupul la nivel înalt pentru resurse 
proprii le va prezenta anul viitor;

Or. en

Amendamentul 26
Ivan Štefanec

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. amintește că, în 2015, deficitul de plăți 
reprezintă în continuare o problemă acută 
, cauzată în mare parte de plafoanele de 
plată insuficiente și de bugetul sub nivelul 
necesar; își exprimă temerea că acest 
lucru va pune în pericol în continuare 
buna implementare a noilor programe din 
CFM 2014-2020 și va penaliza 
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beneficiarii, mai ales autoritățile locale, 
regionale și naționale, care se confruntă 
cu dificultăți economice și sociale;

Or. en

Amendamentul 27
Marco Valli, Marco Zanni

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută adoptarea regulamentului de 
instituire a Fondului european pentru 
investiții strategice și subliniază faptul că 
Parlamentul European a jucat un rol 
important pentru a limita cât mai mult 
posibil redistribuirea fondurilor alocate
programului Orizont 2020 și Mecanismului 
pentru interconectarea Europei;

6. regretă faptul că adoptarea 
regulamentului de instituire a Fondului 
european pentru investiții strategice poate 
avea impacturi negative asupra
programului Orizont 2020 și asupra
Mecanismului pentru interconectarea 
Europei, programe definite ca prioritare 
de către Comisie, statele membre și 
Parlamentul European;

Or. it

Amendamentul 28
Richard Ashworth

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută adoptarea regulamentului de 
instituire a Fondului european pentru 
investiții strategice și subliniază faptul că 
Parlamentul European a jucat un rol 
important pentru a limita cât mai mult 
posibil redistribuirea fondurilor alocate 
programului Orizont 2020 și Mecanismului 
pentru interconectarea Europei;

6. salută adoptarea regulamentului de 
instituire a Fondului european pentru 
investiții strategice ca mijloc de stimulare 
a investițiilor private și subliniază faptul că 
Parlamentul European a jucat un rol 
important pentru a limita cât mai mult 
posibil redistribuirea fondurilor alocate 
programului Orizont 2020 și Mecanismului 
pentru interconectarea Europei;

Or. en
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Amendamentul 29
Isabelle Thomas

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută adoptarea regulamentului de 
instituire a Fondului european pentru 
investiții strategice și subliniază faptul că 
Parlamentul European a jucat un rol 
important pentru a limita cât mai mult 
posibil redistribuirea fondurilor alocate 
programului Orizont 2020 și Mecanismului 
pentru interconectarea Europei;

6. salută adoptarea regulamentului de 
instituire a Fondului european pentru 
investiții strategice și subliniază faptul că 
Parlamentul European a jucat un rol 
important pentru a limita cât mai mult 
posibil redistribuirea fondurilor alocate 
programului Orizont 2020 și Mecanismului 
pentru interconectarea Europei;
reamintește angajamentul său de a limita 
reducerile pe parcursul procedurii 
bugetarea anuale;

Or. fr

Amendamentul 30
Richard Ashworth

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. ia act de faptul că Fondul european 
pentru investiții strategice de abia a 
început să finanțeze proiecte și, prin 
urmare, își rezervă raționamentul privind 
eficacitatea acestor investiții;

Or. en

Amendamentul 31
Richard Ashworth

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

6b. salută contribuțiile statelor membre la 
Planul de investiții pentru Europa;

Or. en

Amendamentul 32
Aldo Patriciello

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că succesul acestui plan de 
investiții are o importanță crucială și, prin 
urmare, intenționează să monitorizeze 
îndeaproape punerea sa în aplicare, în 
special pentru a preveni orice tendință de 
deconsolidare a cheltuielilor efectuate 
pentru investiții și a datoriilor publice.

7. consideră că succesul acestui plan de 
investiții are o importanță crucială și, prin 
urmare, intenționează să monitorizeze 
îndeaproape punerea sa în aplicare, în 
special pentru a preveni orice tendință de 
consolidare a cheltuielilor efectuate pentru 
investiții și a datoriilor publice, precum și 
eventuale obstacole în calea punerii sale 
în aplicare, cauzate de birocrația internă 
a fiecărui stat membru.

Or. it

Amendamentul 33
Marco Valli, Marco Zanni

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că succesul acestui plan de 
investiții are o importanță crucială și, prin 
urmare, intenționează să monitorizeze 
îndeaproape punerea sa în aplicare, în 
special pentru a preveni orice tendință de 
deconsolidare a cheltuielilor efectuate 
pentru investiții și a datoriilor publice.

7. consideră că planul de investiții al 
Comisiei Europene, bazându-se în 
principal pe atragerea de investiții private, 
nu poate soluționa situația actuală de 
criză economică și socială, care ar 
necesita dimpotrivă investiții publice și 
intervenții directe ale statelor membre, 
care în prezent nu beneficiază de 
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libertatea de acțiune necesară, fiind 
victime ale normelor europene obligatorii.

Or. it

Amendamentul 34
Isabelle Thomas

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că succesul acestui plan de 
investiții are o importanță crucială și, prin 
urmare, intenționează să monitorizeze 
îndeaproape punerea sa în aplicare, în 
special pentru a preveni orice tendință de 
deconsolidare a cheltuielilor efectuate 
pentru investiții și a datoriilor publice.

7. consideră că succesul acestui plan de 
investiții are o importanță crucială și, prin 
urmare, intenționează să monitorizeze 
îndeaproape punerea sa în aplicare.

Or. fr

Amendamentul 35
Daniele Viotti

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că succesul acestui plan de 
investiții are o importanță crucială și, prin 
urmare, intenționează să monitorizeze 
îndeaproape punerea sa în aplicare, în 
special pentru a preveni orice tendință de 
deconsolidare a cheltuielilor efectuate 
pentru investiții și a datoriilor publice.

7. consideră că succesul acestui plan de 
investiții are o importanță crucială și, prin 
urmare, intenționează să monitorizeze 
îndeaproape punerea sa în aplicare, în 
special impactul său asupra bugetului.

Or. en

Amendamentul 36
Richard Ashworth
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Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. recunoaște importanța 
responsabilității fiscale ca urmare a crizei 
din Europa și subliniază importanța de a 
da dovadă de limitări în bugetul UE 
pentru a se menține plafoanele convenite 
în ceea ce privește creditele de 
angajament și de plată din cadrul 
financiar multianual 2014-2020; 

Or. en

Amendamentul 37
Isabelle Thomas

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. amintește că este ilegal să se constituie 
un buget al Uniunii în deficit și, prin 
urmare, lipsa de sinceritatea a 
propunerilor Consiliului în materie 
bugetară; constată că aceasta din urmă 
transformă bugetul Uniunii într-o 
variabilă pentru ajustarea bugetelor 
naționale și că această consolidare a 
bugetelor naționale prin întârzierea plății 
către promotorii de proiecte este 
contraproductivă din punct de vedere 
economic și financiar; consideră că 
excluderea contribuțiilor statelor membre 
de la calculul deficitului structural ar 
oferi o imagine mai exactă asupra 
eforturilor bugetare ale statelor membre;

Or. fr


