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Proiect de amendament 680 
=== EFDD/7916 === 

Depus de Grupul Europa Libertății și Democrației Directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 01 01 01 — Cheltuieli cu funcționarii și agenții temporari în domeniul de politică „Afaceri 

economice și financiare” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 01 01 62 357 038 62 357 038 64 917 438 64 917 438 64 553 779 64 553 779 -2 553 779 -2 553 779 62 000 000 62 000 000 

Rezervă           

Total 62 357 038 62 357 038 64 917 438 64 917 438 64 553 779 64 553 779 -2 553 779 -2 553 779 62 000 000 62 000 000 

Justificare: 

Este posibil să se facă reduceri la această linie bugetară. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1262 
=== GUE//7415 === 

Depus de Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 01 01 04 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 01 04         p.m. p.m. 

Rezervă           

Total         p.m. p.m. 

Rubrică: 

Program de sprijinire a părăsirii zonei euro pe calea negocierilor 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Programul le va sprijini pe acele state membre care consideră că rămânerea în continuare în zona euro a 

devenit nesustenabilă și de nesuportat, prevăzând compensații adecvate pentru pierderile cauzate, în 

cadrul unei ieșiri negociate din zona euro. 

Justificare: 

Natura asimetrică a UEM a dus la accentuarea divergențelor dintre statele membre și la o deteriorare abruptă 

a situației economice și sociale din unele state membre. Intervențiile ale UE și FMI nu au rezolvat 

problemele existente ba, dimpotrivă, au înrăutățit întreaga situație. Redobândirea suveranității economice și 

monetare trebuie recunoscută ca o posibilitate deschisă tuturor SM care doresc să procedeze astfel și 

susținută în mod corespunzător de UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4389 
=== BUDG/4389 === 

Depus de João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Neoklis Sylikiotis 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 01 01 04 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 01 04         p.m. p.m. 

Rezervă           

Total         p.m. p.m. 

Rubrică: 

Program de sprijinire a părăsirii zonei euro pe calea negocierilor 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Programul le va sprijini pe acele state membre care consideră că rămânerea în continuare în zona euro a 

devenit nesustenabilă și de nesuportat, prevăzând compensații adecvate pentru pierderile cauzate, în 

cadrul unei ieșiri negociate din zona euro. 

Justificare: 

Natura asimetrică a UEM a dus la accentuarea divergențelor între statele membre și la o deteriorare abruptă a 

situației economice și sociale din unele state membre. Intervențiile UE și FMI nu au rezolvat problemele 

existente ba, dimpotrivă, au înrăutățit întreaga situație. Redobândirea suveranității economice și monetare 

trebuie recunoscută ca o posibilitate deschisă tuturor SM care doresc să procedeze astfel și susținută în mod 

corespunzător de UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 3027 
=== BUDG/3027 === 

Depus de José Manuel Fernandes, raportor 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 01 02 01 — Coordonarea și supravegherea, precum și comunicarea privind uniunea economică și 

monetară, inclusiv moneda euro 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 01 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000  1 250 000 11 952 000 11 700 000 

Rezervă           

Total 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000  1 250 000 11 952 000 11 700 000 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4390 
=== BUDG/4390 === 

Depus de João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Pablo Iglesias, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Articolul 01 02 01 — Coordonarea și supravegherea, precum și comunicarea privind uniunea economică și 

monetară, inclusiv moneda euro 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 01 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Rezervă           

Total 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Comentarii: 

Se elimină următorul text: 

Fostul articol 01 02 01 (parțial) 

Acest credit este destinat să acopere costul realizării Programului armonizat comun al Uniunii Europene de 

sondaje privind activitățile economice și consumatorii în statele membre și în țările candidate. Programul a 

fost lansat printr-o decizie a Comisiei în noiembrie 1961 și a fost modificat prin decizii ulterioare ale 

Consiliului și ale Comisiei. El a fost aprobat ultima dată prin Decizia C (97) 2241 a Comisiei din 15 iulie 

1997 și a fost prezentat în Comunicarea COM(2006) 379 a Comisiei din 12 iulie 2006 (JO C 245, 

12.10.2006, p. 5). 

Acest credit este destinat, de asemenea, să acopere costurile aferente studiilor, atelierelor, conferințelor, 

analizelor, evaluărilor, publicațiilor, asistenței tehnice, achiziționării și întreținerii de baze de date și de 

software, precum și cofinanțării și susținerii măsurilor referitoare la: 

– politica bugetară, inclusiv monitorizarea pozițiilor bugetare;  

– evaluarea transpunerii și a aplicării de către statele membre a noului cadru de guvernanță bugetară al UE, 

care sprijină funcționarea UEM; 

– monitorizarea economică, analiza combinării măsurilor și coordonarea politicilor economice; 

– aspectele externe ale uniunii economice și monetare (UEM); 

– evoluția macroeconomică în zona euro; 

– monitorizarea reformelor structurale și îmbunătățirea funcționării piețelor în UEM și în UE; 

– coordonarea cu instituțiile financiare și analizarea și dezvoltarea piețelor financiare și a operațiunilor de 

împrumut și de credit la care participă statele membre; 

– mecanismul de asistență financiară pentru balanțele de plăți ale statelor membre și mecanismul european 

de stabilizare financiară; 

– cooperarea cu agenții economici și cu factorii politici de decizie în domeniile mai sus menționate; 

– extinderea UEM; 

– dezvoltarea de programe informatice pentru protecția monedei euro împotriva falsificării, întreținerea 

acestora și formare profesională aferentă. 

Acest credit este destinat să acopere, de asemenea, finanțarea acțiunilor de informare prioritare privind 

politicile Uniunii referitoare la toate aspectele de reglementare și funcționare a UEM și privind avantajele 

unei coordonări mai strânse a politicilor și ale unor reforme structurale, precum și să răspundă nevoilor de 

informare ale principalelor părți interesate și ale cetățenilor în legătură cu uniunea economică și monetară. 

Această măsură este menită să reprezinte un mijloc eficace de comunicare și de dialog între cetățenii Uniunii 

Europene și instituțiile Uniunii și să ia în considerare caracteristicile naționale și regionale specifice, în 

cooperare cu autoritățile statelor membre atunci când este cazul. Se va pune accentul și pe pregătirea 

cetățenilor pentru introducerea monedei euro în statele membre care intenționează să o introducă. 

Acțiunile includ: 
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– organizarea de activități de comunicare la nivel central (broșuri, pliante, buletine de informare, 

conceperea, dezvoltarea și întreținerea site-urilor internet, media de socializare, expoziții, standuri, 

conferințe, seminare, produse audiovizuale, sondaje de opinie, anchete, studii, materiale promoționale, 

programe de înfrățire, formare etc.) și de activități similare la nivel național și regional, realizate în 

cooperare cu reprezentanțele Comisiei; 

– acorduri de parteneriat cu statele membre care doresc să ofere informații privind moneda euro sau 

uniunea economică și monetară (UEM); 

– cooperarea și colaborarea în rețea cu statele membre în cadrele corespunzătoare; 

– inițiative de comunicare în țările terțe, în special pentru a sublinia rolul internațional al monedei euro și 

beneficiul integrării financiare. 

La executarea acestui articol, Comisia ar trebui să țină seama în mod adecvat de rezultatele reuniunilor 

Grupului interinstituțional pentru informare (IGI). 

Punerea în aplicare a strategiei de comunicare se desfășoară în strânsă coordonare cu statele membre și cu 

Parlamentul European. 

Comisia adoptă o strategie și un plan de lucru anual pe baza orientărilor stabilite în Comunicarea sa din 11 

august 2004 [COM(2004) 552 final] și raportează periodic comisiei corespunzătoare a Parlamentului 

European în legătură cu punerea în aplicare a programului și cu planificarea pentru anul următor. 

Acest credit este destinat, de asemenea, să acopere sau să acorde o prefinanțare temporară a costurilor 

suportate de Uniune pentru stabilirea și desfășurarea unor operațiuni legate de operațiuni de împrumut și de 

credit pentru asistența macrofinanciară, Euratom, balanța de plăți și mecanismul european de stabilizare 

financiară. 

Orice venit înscris la articolul 5 5 1 din situația veniturilor poate permite deschiderea de credite suplimentare 

în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul financiar.  

Justificare: 

Acest credit este destinat finanțării măsurilor de sprijinire și de monitorizare a politicilor UE. În practică, 

însă, lucru care poate fi confirmat de mai multe state membre, el este folosit pentru a impune măsuri de 

austeritate și reforme structurale care sunt contrare intereselor popoarelor din statele membre. De asemenea, 

creditul este utilizat pentru a finanța acțiuni de propagandă menite să disimuleze impactul real al politicilor 

și reformelor impuse, fapt care depășește în mod clar sfera de competență a UE și constituie un atac la adresa 

suveranității statelor membre. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 620 
=== EFDD/7850 === 

Depus de Grupul Europa Libertății și Democrației Directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 01 02 01 — Coordonarea și supravegherea, precum și comunicarea privind uniunea economică și 

monetară, inclusiv moneda euro 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 01 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Rezervă           

Total 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Justificare: 
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Nu este necesară o campanie de sensibilizare cu privire la efectele pozitive ale uniunii monetare. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1260 
=== GUE//7255 === 

Depus de Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 01 02 01 — Coordonarea și supravegherea, precum și comunicarea privind uniunea economică și 

monetară, inclusiv moneda euro 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 01 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Rezervă           

Total 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Comentarii: 

Înainte de paragraful: 

Fostul articol 01 02 01 (parțial) 

Se adaugă următorul text: 

Se elimină următoarea linie: 01 02 01: Coordonarea și supravegherea, precum și comunicarea privind 

uniunea economică și monetară, inclusiv moneda euro 

Justificare: 

Acest credit este destinat finanțării măsurilor de sprijinire și de monitorizare a politicilor UE. În practică, 

însă, lucru care poate fi confirmat de mai multe state membre, el este folosit pentru a impune măsuri de 

austeritate și reforme structurale care sunt contrare intereselor popoarelor din statele membre. De asemenea, 

creditul este utilizat pentru a finanța acțiuni de propagandă menite să disimuleze impactul real al politicilor 

și reformelor impuse, fapt care depășește în mod clar sfera de competență a UE și constituie un atac la adresa 

suveranității statelor membre. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 3028 
=== BUDG/3028 === 

Depus de José Manuel Fernandes, raportor 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 01 02 04 — Protejarea bancnotelor și monedelor euro împotriva falsificării și a altor fraude conexe  

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 04 1 024 800 609 775 1 038 500 992 500 1 038 500 742 500  250 000 1 038 500 992 500 

Rezervă           

Total 1 024 800 609 775 1 038 500 992 500 1 038 500 742 500  250 000 1 038 500 992 500 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 



 

 8 

Proiect de amendament 401 
=== ECON/6326 === 

Depus de Comisia pentru afaceri economice și monetare 

ECON/6326 Amendament de compromis între ECON/6314 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 01 02 77 02 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 77 02         p.m. p.m. 

Rezervă           

Total         p.m. p.m. 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Elaborarea de planuri de urgență pentru sprijinirea economiei 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Acest proiect-pilot va analiza posibilitatea de utilizare a unor resurse financiare suplimentare disponibile 

în bugetul UE pentru a elabora planuri de urgență de sprijinire a economiei, în special pentru statele 

membre care au suferit intervenții din partea troicii, ținându-se cont în mod corespunzător de nivelul de 

dezvoltare economică și socială al fiecărui stat membru vizat. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 

ECON/6314 

Scopul este de a oferi sprijin pentru elaborarea unor planuri de urgență pentru sprijinirea economiei, în 

special în țările care au suferit intervenții din partea troicii (FMI, BCE și Comisia). 

Unele dintre aceste economii au fost afectate de recesiuni mult mai grave decât cele mai pesimiste previziuni 

ale experților troicii care au recomandat programele de ajustare. 

Prin urmare, este nevoie de programe de urgență pentru sprijinirea economiei, pentru a ajuta țările în cauză 

să facă față tulburărilor sociale și economice prin care trec. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1032 
=== GUE//7250 === 

Depus de Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 01 02 77 02 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 77 02       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 
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 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

Rezervă           

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Elaborarea de planuri de urgență pentru sprijinirea economiei 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Acest proiect-pilot va analiza posibilitatea de utilizare a unor resurse financiare suplimentare disponibile 

în bugetul UE pentru a elabora planuri de urgență de sprijinire a economiei, în special pentru statele 

membre care au suferit intervenții din partea troicii, ținându-se seama în mod corespunzător de 

următoarele: 

– nivelul de dezvoltare socială și economică a fiecărui stat membru în cauză; 

– excepțiile care trebuie prevăzute de la normele pieței unice și de la politicile comune care împiedică 

dezvoltarea economică a respectivelor state membre, cu scopul de a aplica principiul favorizării 

întreprinderilor naționale și de a face ca piața unică să funcționeze pentru fiecare dintre acestea. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 

Scopul este de a oferi sprijin pentru elaborarea unor planuri de urgență pentru sprijinirea economiei, în 

special în țările care au suferit intervenții din partea troicii (FMI, BCE și Comisia). 

Unele dintre aceste economii au fost afectate de recesiuni mult mai grave decât cele mai pesimiste previziuni 

ale experților troicii care au recomandat programele de ajustare. 

Prin urmare, este nevoie de programe de urgență pentru sprijinirea economiei, pentru a ajuta țările în cauză 

să facă față tulburărilor sociale și economice prin care trec. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4391 
=== BUDG/4391 === 

Depus de João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marisa Matias, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis 

Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 

Miguel Urbán Crespo, Pablo Iglesias, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Curzio Maltese 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 01 02 77 02 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 77 02       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Rezervă           

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Rubrică: 
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Proiect-pilot — Elaborarea de planuri de urgență pentru sprijinirea economiei 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Acest proiect-pilot va analiza posibilitatea de utilizare a unor resurse financiare suplimentare disponibile 

în bugetul UE pentru a elabora planuri de urgență de sprijinire a economiei, în special pentru statele 

membre care au suferit intervenții din partea troicii, ținându-se seama în mod corespunzător de 

următoarele: 

– nivelul de dezvoltare socială și economică a fiecărui stat membru în cauză; 

– excepțiile care trebuie prevăzute de la normele pieței unice și de la politicile comune care împiedică 

dezvoltarea economică a respectivelor state membre, cu scopul de a aplica principiul favorizării 

întreprinderilor naționale și de a face ca piața unică să funcționeze pentru fiecare dintre acestea. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 

Scopul este de a oferi sprijin pentru elaborarea unor planuri de urgență pentru sprijinirea economiei, în 

special în țările care au suferit intervenții din partea troicii (FMI, BCE și Comisia). 

Unele dintre aceste economii au fost afectate de recesiuni mult mai grave decât cele mai pesimiste previziuni 

ale experților troicii care au recomandat programele de ajustare. 

Prin urmare, este nevoie de programe de urgență pentru sprijinirea economiei, pentru a ajuta țările în cauză 

să facă față tulburărilor sociale și economice prin care trec. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4392 
=== BUDG/4392 === 

Depus de João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, 

Pablo Iglesias, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 01 03 02 — Asistență macrofinanciară 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 03 02 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -79 669 000 -79 669 000 p.m. p.m. 

Rezervă           

Total 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -79 669 000 -79 669 000 p.m. p.m. 

Comentarii: 

Se elimină următorul text: 

Asistența macrofinanciară (AMF) este o formă de ajutor financiar oferit de Uniune țărilor partenere care se 

confruntă cu o criză a balanței de plăți. AMF este un instrument destinat țărilor apropiate de Uniune din 

punct de vedere geografic, economic și politic. Sunt incluse aici țările candidate și potențial candidate, țările 

care fac obiectul politicii europene de vecinătate și, în anumite circumstanțe, alte țări terțe. În principiu, 
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AMF este disponibilă numai pentru țările care beneficiază de un program al Fondului Monetar Internațional. 

AMF are caracter excepțional și este mobilizată de la caz la caz, pentru a ajuta țările care se confruntă cu 

dificultăți serioase legate de balanța de plăți. Obiectivul său este de a restabili o situație financiară externă 

durabilă, încurajând, în același timp, ajustările economice și reformele structurale. 

AMF poate fi acordată sub formă de credite pe termen mediu/lung sau de granturi sau o combinație a 

acestora, însă acest articol se referă doar la componenta reprezentată de grant a operațiunilor AMF. 

Creditele prevăzute la acest articol vor fi, de asemenea, utilizate pentru a acoperi cheltuielile efectuate în 

ceea ce privește operațiunile AMF, în special: (i) costurile suportate pentru efectuarea de evaluări 

operaționale în țările beneficiare, în vederea obținerii unor garanții rezonabile privind funcționarea 

procedurilor administrative și a circuitelor financiare; (ii) costurile pentru evaluările ex-post ale operațiunilor 

AMF; și (iii) costurile necesare pentru respectarea cerințelor privind comitologia. 

Comisia va informa în mod regulat autoritatea bugetară cu privire la situația macrofinanciară a țărilor 

beneficiare și prezintă acesteia o dată pe an un raport complet privind punerea în aplicare a AMF. 

Orice venit înscris la articolul 5 5 1 din situația veniturilor poate permite deschiderea de credite suplimentare 

în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul financiar.  

Justificare: 

Măsurile efective finanțate din această rubrică subminează suveranitatea popoarelor din țările în cauză și 

dezvăluie adevăratul scop al acestei forme de „asistență pentru dezvoltare”. Experiența recentă a arătat că 

această asistență nu este decât un mijloc de exercitare a puterii și de impunere a unor așa-numite „reforme 

structurale” care dereglementează economia și duc la dezmembrarea serviciilor publice, lăsând cale liberă 

companiilor multinaționale, care sunt în permanență în căutare de noi piețe pe care să le cucerească. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 737 
=== EFDD/7983 === 

Depus de Grupul Europa Libertății și Democrației Directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 01 03 02 — Asistență macrofinanciară 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 03 02 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -10 000 000 -10 000 000 69 669 000 69 669 000 

Rezervă           

Total 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -10 000 000 -10 000 000 69 669 000 69 669 000 

Justificare: 

Nu considerăm această linie bugetară drept o prioritate care trebuie sprijinită. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1033 
=== GUE//7257 === 

Depus de Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 01 03 02 — Asistență macrofinanciară 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 
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Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 03 02 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -79 669 000 -79 669 000 p.m. p.m. 

Rezervă           

Total 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -79 669 000 -79 669 000 p.m. p.m. 

Justificare: 

Măsurile efective finanțate din această rubrică subminează suveranitatea popoarelor din țările în cauză și 

dezvăluie adevăratul scop al acestei forme de „asistență pentru dezvoltare”. Experiența recentă a arătat că 

această asistență nu este decât un mijloc de exercitare a puterii și de impunere a unor așa-numite „reforme 

structurale” care dereglementează economia și duc la dezmembrarea serviciilor publice, lăsând cale liberă 

companiilor multinaționale, care sunt în permanență în căutare de noi piețe pe care să pătrundă și să le 

cucerească. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 738 
=== EFDD/7984 === 

Depus de Grupul Europa Libertății și Democrației Directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 01 03 06 — Provizionarea Fondului de garantare 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 03 06 144 409 518 144 409 518 257 121 792 257 121 792 257 121 792 257 121 792 -80 000 000 -80 000 000 177 121 792 177 121 792 

Rezervă           

Total 144 409 518 144 409 518 257 121 792 257 121 792 257 121 792 257 121 792 -80 000 000 -80 000 000 177 121 792 177 121 792 

Justificare: 

Nu considerăm această linie bugetară drept o prioritate care trebuie sprijinită. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 621 
=== EFDD/7851 === 

Depus de Grupul Europa Libertății și Democrației Directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 01 04 06 — Platforma europeană de consiliere în materie de investiții (EIAH) și Portalul european 

al proiectelor de investiții (IPP) 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 04 06 10 000 000 10 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 -20 000 000 -20 000 000 p.m. p.m. 

Rezervă           

Total 10 000 000 10 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 -20 000 000 -20 000 000 p.m. p.m. 

Justificare: 

Putem face economii utilizând resurse pe care le furnizează deja BEI. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1011 
=== EPP//7602 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 01 04 77 02 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 04 77 02       2 000 000 800 000 2 000 000 800 000 

Rezervă           

Total       2 000 000 800 000 2 000 000 800 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Gestionarea activelor statului 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Acest proiect-pilot va încuraja restructurarea și/sau privatizarea întreprinderilor și a altor active aflate în 

proprietatea statului sau a unităților administrative locale autonome, cu scopul de a consolida 

competitivitatea și piața unică a Uniunii Europene. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 

Datoriile întreprinderilor aflate în proprietatea statului reprezintă un risc pentru sustenabilitatea finanțelor 

publice. Restructurarea întreprinderilor de stat (aflate în dificultate) reduce datoriile contingente și 

cheltuielile viitoare ale guvernului, cum ar fi subvențiile și costurile de recapitalizare. Analiza și schimburile 

de bune practici între statele membre în domeniul privatizării și restructurării întreprinderilor de stat ar putea 

întări sustenabilitatea finanțelor publice în UE. Această reformă are o importanță deosebită pentru întreaga 

Uniune Europeană și pentru consolidarea pieței unice. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4038 
=== BUDG/4038 === 

Depus de Ivana Maletić 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 01 04 77 02 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 04 77 02       2 000 000 800 000 2 000 000 800 000 

Rezervă           

Total       2 000 000 800 000 2 000 000 800 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Gestionarea activelor statului 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 
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Acest proiect-pilot va încuraja restructurarea și/sau privatizarea întreprinderilor și a altor active aflate în 

proprietatea statului și a unităților administrative locale autonome, cu scopul de a consolida 

competitivitatea și piața unică a Uniunii Europene. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 

Datoriile întreprinderilor aflate în proprietatea statului reprezintă un risc pentru sustenabilitatea finanțelor 

publice. 

Restructurarea întreprinderilor de stat (aflate în dificultate) reduce pasivele condiționate și cheltuielile 

viitoare ale guvernului, cum ar fi subvențiile și costurile de recapitalizare. Analiza și schimburile de bune 

practici între statele membre în domeniul privatizării și restructurării întreprinderilor de stat ar putea întări 

sustenabilitatea finanțelor publice în UE. Această reformă are o importanță deosebită pentru întreaga Uniune 

Europeană și pentru consolidarea pieței unice. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 681 
=== EFDD/7917 === 

Depus de Grupul Europa Libertății și Democrației Directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 01 01 — Cheltuieli legate de funcționarii și agenții temporari din domeniul de politică „Piața 

internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 01 01 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 -1 823 186 -1 823 186 88 000 000 88 000 000 

Rezervă           

Total 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 -1 823 186 -1 823 186 88 000 000 88 000 000 

Justificare: 

Este posibil să se facă reduceri la această linie bugetară. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 441 
=== IMCO/6575 === 

Depus de Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 01 01 — Cheltuieli legate de funcționarii și agenții temporari din domeniul de politică „Piața 

internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 01 01 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 506 012 506 012 90 329 198 90 329 198 
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 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

Rezervă           

Total 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 506 012 506 012 90 329 198 90 329 198 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 157 
=== ITRE/5228 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 01 01 — Cheltuieli legate de funcționarii și agenții temporari din domeniul de politică „Piața 

internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 01 01 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 506 012 506 012 90 329 198 90 329 198 

Rezervă           

Total 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 506 012 506 012 90 329 198 90 329 198 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 682 
=== EFDD/7918 === 

Depus de Grupul Europa Libertății și Democrației Directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 01 02 01 — Personal extern 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 01 02 01 5 572 584 5 572 584 7 718 931 7 718 931 7 656 120 7 656 120 -2 083 536 -2 083 536 5 572 584 5 572 584 

Rezervă           

Total 5 572 584 5 572 584 7 718 931 7 718 931 7 656 120 7 656 120 -2 083 536 -2 083 536 5 572 584 5 572 584 

Justificare: 

Nu este obligatoriu să se majoreze nivelul creditelor alocate acestei linii bugetare față de nivelul din 2015. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 442 
=== IMCO/6576 === 

Depus de Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 01 02 01 — Personal extern 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 01 02 01 5 572 584 5 572 584 7 718 931 7 718 931 7 656 120 7 656 120 62 811 62 811 7 718 931 7 718 931 

Rezervă           

Total 5 572 584 5 572 584 7 718 931 7 718 931 7 656 120 7 656 120 62 811 62 811 7 718 931 7 718 931 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4401 
=== BUDG/4401 === 

Depus de Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Inês 

Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 01 04 03 — Cheltuieli de sprijin pentru programele europene de radionavigație prin satelit 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 01 04 03 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

Rezervă           

Total 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

Justificare: 

Multe sectoare ale economiei europene depind într-o măsură din ce în ce mai mare de serviciile de navigație 

prin satelit în sectorul transporturilor, al logisticii, al telecomunicațiilor, al energiei și în alte domenii. În 

momentul de față, circa 6-7 % din economia UE este dependentă de disponibilitatea semnalelor globale de 

navigație prin satelit. 

Pe lângă aceasta, sprijinirea programelor europene de navigație prin satelit acordă UE capacitatea de a 

asigura o cale de dezvoltare autonomă și sigură. 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1034 
=== GUE//7258 === 

Depus de Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 01 04 03 — Cheltuieli de sprijin pentru programele europene de radionavigație prin satelit 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 01 04 03 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

Rezervă           

Total 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 
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Justificare: 

Multe sectoare ale economiei europene depind într-o măsură din ce în ce mai mare de serviciile de navigație 

prin satelit în sectorul transporturilor, al logisticii, al telecomunicațiilor, al energiei și în alte domenii. În 

momentul de față, circa 6-7 % din economia UE este dependentă de disponibilitatea semnalelor globale de 

navigație prin satelit. 

Pe lângă aceasta, sprijinirea programelor europene de navigație prin satelit acordă UE capacitatea de a 

asigura o cale de dezvoltare autonomă și sigură. Solicităm restabilirea propunerii Comisiei. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 158 
=== ITRE/5229 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 01 04 03 — Cheltuieli de sprijin pentru programele europene de radionavigație prin satelit 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 01 04 03 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

Rezervă           

Total 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4400 
=== BUDG/4400 === 

Depus de Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 01 04 04 — Cheltuieli de sprijin pentru Programul european de observare a Pământului 

(Copernicus) 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 01 04 04 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

Rezervă           

Total 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 925 
=== ENF//8127 === 

Depus de Grupul Europa Națiunilor și a Libertății 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 01 04 04 — Cheltuieli de sprijin pentru Programul european de observare a Pământului 
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(Copernicus) 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 01 04 04 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 -690 000 -690 000 1 000 000 1 000 000 

Rezervă           

Total 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 -690 000 -690 000 1 000 000 1 000 000 

Justificare: 

Acest program nu este necesar și ar trebui încheiat în viitorul apropiat. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1035 
=== GUE//7259 === 

Depus de Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 01 04 04 — Cheltuieli de sprijin pentru Programul european de observare a Pământului 

(Copernicus) 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 01 04 04 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

Rezervă           

Total 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

Justificare: 

Restabilirea propunerii Comisiei. 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 159 
=== ITRE/5230 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 01 04 04 — Cheltuieli de sprijin pentru Programul european de observare a Pământului 

(Copernicus) 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 01 04 04 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

Rezervă           

Total 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4151 
=== BUDG/4151 === 

Depus de Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe De 
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Backer, Claude Turmes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 01 05 01 — Cheltuieli cu funcționarii și agenții temporari implicați în punerea în aplicare a 

programelor de cercetare și inovare — Orizont 2020 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 01 05 01 8 964 139 8 964 139 8 517 385 8 517 385 8 517 385 8 517 385 -358 582 -358 582 8 158 803 8 158 803 

Rezervă           

Total 8 964 139 8 964 139 8 517 385 8 517 385 8 517 385 8 517 385 -358 582 -358 582 8 158 803 8 158 803 

Justificare: 

Acest set de amendamente își propune să contribuie la redistribuirea fondurilor alocate programului Orizont 

2020 pentru dotarea Fondului european de investiții strategice (FEIS) printr-o contribuție egală cu 4,21 % 

din toate liniile bugetare aferente programului Orizont 2020, în loc de o contribuție mai ridicată asigurată din 

câteva linii bugetare ale programului Orizont 2020, astfel cum a propus Comisia în proiectul său de buget.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4152 
=== BUDG/4152 === 

Depus de Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe De 

Backer, Claude Turmes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 01 05 02 — Personalul extern implicat în punerea în aplicare a programelor de cercetare și inovare 

— Orizont 2020 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 01 05 02 2 816 592 2 816 592 2 405 948 2 405 948 2 405 948 2 405 948 -101 290 -101 290 2 304 658 2 304 658 

Rezervă           

Total 2 816 592 2 816 592 2 405 948 2 405 948 2 405 948 2 405 948 -101 290 -101 290 2 304 658 2 304 658 

Justificare: 

Acest set de amendamente își propune să contribuie la redistribuirea fondurilor alocate programului 

Orizont 2020 pentru dotarea Fondului european de investiții strategice (FEIS) printr-o contribuție egală cu 

4,21 % din toate liniile bugetare aferente programului Orizont 2020, în loc de o contribuție mai ridicată 

asigurată din câteva linii bugetare ale programului Orizont 2020, astfel cum a propus Comisia în proiectul 

său de buget.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4153 
=== BUDG/4153 === 

Depus de Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe De 

Backer, Claude Turmes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 01 05 03 — Alte cheltuieli de gestiune pentru programele de cercetare și inovare — Orizont 2020 
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Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 01 05 03 3 045 000 3 045 000 3 179 000 3 179 000 3 045 000 3 045 000 164 164 3 045 164 3 045 164 

Rezervă           

Total 3 045 000 3 045 000 3 179 000 3 179 000 3 045 000 3 045 000 164 164 3 045 164 3 045 164 

Justificare: 

Acest set de amendamente își propune să contribuie la redistribuirea fondurilor alocate programului 

Orizont 2020 pentru dotarea Fondului european de investiții strategice (FEIS) printr-o contribuție egală cu 

4,21 % din toate liniile bugetare aferente programului Orizont 2020, în loc de o contribuție mai ridicată 

asigurată din câteva linii bugetare ale programului Orizont 2020, astfel cum a propus Comisia în proiectul 

său de buget.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 160 
=== ITRE/5231 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 01 05 03 — Alte cheltuieli de gestiune pentru programele de cercetare și inovare — Orizont 2020 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 01 05 03 3 045 000 3 045 000 3 179 000 3 179 000 3 045 000 3 045 000 134 000 134 000 3 179 000 3 179 000 

Rezervă           

Total 3 045 000 3 045 000 3 179 000 3 179 000 3 045 000 3 045 000 134 000 134 000 3 179 000 3 179 000 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4133 
=== BUDG/4133 === 

Depus de Victor Negrescu, Comisia pentru bugete 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 01 06 01 — Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – Contribuția Programului 

pentru competitivitatea întreprinderilor și întreprinderile mici și mijlocii (COSME) 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 01 06 01 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 500 000 500 000 9 286 033 9 286 033 

Rezervă           

Total 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 500 000 500 000 9 286 033 9 286 033 

Comentarii: 

După paragraful: 

Schema de personal a agenției este prezentată în anexa Personal la prezenta secțiune. 

Se adaugă următorul text: 

Instituțiile din țările membre ar trebui să extindă și mai mult acest program prin susținerea conferințelor 
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de informare. Ar fi oportună crearea de birouri de informare pentru a oferi consiliere IMM-urilor astfel 

încât acestea să beneficieze de program pe perioada derulării sale. 

Justificare: 

Având în vedere importanța IMM-urilor în economia UE, dezechilibrul creat de conflictele din Ucraina și 

deteriorarea relațiilor cu Rusia care a blocat exporturile către această piață, sprijinul acordat IMM-urilor este 

vital pentru accesarea altor piețe. Dezvoltarea IMM-urilor trebui încurajată și prin accesul la finanțări în 

condiții mai favorabile. În acest context este oportună creșterea bugetului pentru acest post și sprijinirea 

înființări de întreprinderi comune mici și mijlocii în vederea încurajării cooperării economice între statele 

UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4422 
=== BUDG/4422 === 

Depus de João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Patrick Le 

Hyaric, Matt Carthy, Takis Hadjigeorgiou, Curzio Maltese, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 01 06 01 — Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – Contribuția Programului 

pentru competitivitatea întreprinderilor și întreprinderile mici și mijlocii (COSME) 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 01 06 01 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 2 196 508 2 196 508 10 982 541 10 982 541 

Rezervă           

Total 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 2 196 508 2 196 508 10 982 541 10 982 541 

Justificare: 

Asistența pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii are în prezent o relevanță vitală pentru 

acest sector care joacă un rol atât de important în economiile statelor membre. Astfel, considerăm că este 

important să se creeze și să se consolideze mecanismele de sprijin pentru IMM-uri. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1036 
=== GUE//7260 === 

Depus de Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 01 06 01 — Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – Contribuția Programului 

pentru competitivitatea întreprinderilor și întreprinderile mici și mijlocii (COSME) 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 01 06 01 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 2 196 508 2 196 508 10 982 541 10 982 541 

Rezervă           

Total 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 2 196 508 2 196 508 10 982 541 10 982 541 

Justificare: 

Având în vedere situația economică actuală, asistența pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici și 

mijlocii este de importanță vitală pentru acest sector, care joacă un rol determinant în economiile statelor 

membre. Prin urmare, este important să se creeze mecanisme de sprijin pentru IMM-uri și/sau să se 
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consolideze mecanismele existente. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 827 
=== ALDE/8021 === 

Depus de Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 02 01 — Promovarea spiritului antreprenorial și îmbunătățirea competitivității și a accesului pe 

piețe al întreprinderilor din Uniune  

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 186 823 24 278 633 108 561 823 72 183 633 

Rezervă           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 186 823 24 278 633 108 561 823 72 183 633 

Justificare: 

Se reinstituie proiectul de buget 2015. Consolidarea asistenței financiare acordate IMM-urilor reprezintă o 

măsură esențială pentru încurajarea investițiilor făcute de sectorul privat și pentru creșterea economică a UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 878 
=== ALDE/8079 === 

Depus de Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 02 01 — Promovarea spiritului antreprenorial și îmbunătățirea competitivității și a accesului pe 

piețe al întreprinderilor din Uniune  

Se modifică comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Rezervă           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Comentarii: 

După lista se termină cu: 

– numărul candidaturilor depășește cu mult posibilitățile .......... mijloacele financiare de care dispune în 

prezent. 

Se adaugă următorul text: 

O parte din acest credit, în cadrul acțiunii COSME din 2016 „Laboratoare pentru întreprinzători 

migranți”, (al cărui obiectiv este să promoveze schimbul de bune practici în domenii precum 

sensibilizarea și sprijinirea potențialilor întreprinzători din comunitățile de migranți care s-ar putea să nu 

poată fi contactate de către serviciile tradiționale de sprijinire a societăților noi înființate) se alocă pentru 

promovarea sensibilizării sistemelor naționale de sprijinire a întreprinderilor, a întreprinzătorilor 

migranți, a comunităților etnice respective și a rețelelor informale ale acestora. Acest lucru ar trebui să se 

realizeze prin informare și prin manifestări pentru stabilire de contacte, precum și prin platforme create 

de organizații „principale” de sprijinire a întreprinderilor (în special Rețeaua EEN, camerele naționale de 

comerț și asociațiile profesionale) care vizează în mod special întreprinzătorii migranți. Aceste evenimente 
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și platforme vor avea ca scop o mai bună informare a întreprinzătorilor migranți cu privire la sistemele de 

sprijin existente în țara gazdă, conectarea rețelelor informale ale acestora la rețelele principale de afaceri, 

precum și să atragă atenția asupra nevoilor și problemelor specifice ale întreprinzătorilor migranți. 

Se modifică textul după cum urmează: 

Contribuțiile statelor AELS în conformitate cu Acordultemeiul Acordului privind Spațiul Economic 

European, în special articolulal articolului 82 și Protocolulal Protocolului nr. 32,32 la acesta, se adaugă 

creditelor înscrise la acest post.în acest articol. Cu titlu informativ, aceste sume provin din contribuțiile 

statelor AELSAELS, înscrise la articolul 6 3 0 din situația veniturilor, care constituie venituri alocate în 

conformitate cu articolul 21 alineatul (2) literele (e)-(g) din Regulamentul financiar; acesteafinanciar și 

conduc la deschiderea de credite corespunzătoare și la execuțiaexecuție în cadrul anexei „Spațiul Economic 

European” la prezenta parte din situația cheltuielilor din această secțiune, care face parte integrantă din 

bugetul general. 

Justificare: 

Întreprinzătorii migranți reprezintă un grup important de fondatori de întreprinderi în Europa și contribuie în 

mod semnificativ la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă în țara lor gazdă. Cu toate acestea, 

aceștia se confruntă cu bariere specifice cu care nu se confruntă întreprinzătorii locali, cum ar fi o cunoaștere 

limitată a pieței, barierele lingvistice și accesul limitat la informații. Aceștia se bazează într-o mai mare 

măsură pe sprijin și rețele informale, în condițiile în care le este greu să obțină acces la rețelele principale. 

Acest lucru este cauzat de o lipsă de cunoștințe cu privire la sistemele de sprijin disponibile și, de asemenea, 

o lipsă de încredere în organizațiile principale de sprijin. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4107 
=== BUDG/4107 === 

Depus de Angelika Mlinar 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 02 01 — Promovarea spiritului antreprenorial și îmbunătățirea competitivității și a accesului pe 

piețe al întreprinderilor din Uniune  

Se modifică comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Rezervă           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Comentarii: 

După lista se termină cu: 

– numărul candidaturilor depășește cu mult posibilitățile .......... mijloacele financiare de care dispune în 

prezent. 

Se adaugă următorul text: 

O parte din acest credit, în cadrul acțiunii COSME din 2016 („laboratoare de întreprinzători migranți”), 

al cărui obiectiv este de a promova schimbul de bune practici în domenii precum sensibilizarea și 

sprijinirea potențialilor întreprinzători din comunitățile de migranți care s-ar putea să nu poată fi 

contactate de către serviciile tradiționale de sprijinire a societăților noi înființate, se alocă pentru 

promovarea sensibilizării sistemelor naționale de sprijinire a întreprinderilor, a întreprinzătorilor 

migranți, a comunităților etnice respective și a rețelelor neoficiale informale ale acestora. Acest lucru ar 

trebui să se realizeze prin informare și prin manifestări pentru stabilire de contacte, precum și prin 

platforme create de organizații „principale” de sprijinire a întreprinderilor (în special Rețeaua EEN, 
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camerele naționale de comerț și asociațiile profesionale) care vizează în mod special întreprinzătorii 

migranți. Aceste evenimente și platforme vor avea ca scop o mai bună informare a întreprinzătorilor 

migranți cu privire la sistemele de sprijin existente în țara gazdă, conectarea rețelelor informale ale 

acestora la rețelele principale de afaceri, precum și să atragă atenția asupra nevoilor și problemelor 

specifice ale întreprinzătorilor migranți.  

Justificare: 

Întreprinzătorii migranți reprezintă un grup important de fondatori de întreprinderi în Europa și contribuie în 

mod semnificativ la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă în țara lor gazdă. Cu toate acestea, 

aceștia se confruntă cu bariere specifice cu care nu se confruntă întreprinzătorii locali, cum ar fi o cunoaștere 

limitată a pieței, barierele lingvistice și accesul limitat la informații. Aceștia se bazează într-o mai mare 

măsură pe sprijin și rețele informale, în condițiile în care le este greu să obțină acces la rețelele principale. 

Acest lucru este cauzat de o lipsă de cunoștințe cu privire la sistemele de sprijin disponibile și, de asemenea, 

o lipsă de încredere în organizațiile principale de sprijin. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4269 
=== BUDG/4269 === 

Depus de Nils Torvalds, Philippe De Backer 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 02 01 — Promovarea spiritului antreprenorial și îmbunătățirea competitivității și a accesului pe 

piețe al întreprinderilor din Uniune  

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 186 823 24 278 633 108 561 823 72 183 633 

Rezervă           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 186 823 24 278 633 108 561 823 72 183 633 

Justificare: 

Se reinstituie bugetul 2015. Consolidarea asistenței financiare acordate IMM-urilor reprezintă o măsură 

esențială pentru încurajarea investițiilor făcute de sectorul privat și pentru creșterea economică a UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4393 
=== BUDG/4393 === 

Depus de João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Matt 

Carthy, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 02 01 — Promovarea spiritului antreprenorial și îmbunătățirea competitivității și a accesului pe 

piețe al întreprinderilor din Uniune  

Se modifică cifrele, titlul şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 18 186 823 36 452 000 126 561 823 84 357 000 

Rezervă           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 18 186 823 36 452 000 126 561 823 84 357 000 

Rubrică: 
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Promovarea antreprenoriatuluispiritului antreprenorial și îmbunătățirea competitivității și a accesului lape 

piețe pentru microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlociial întreprinderilor din Uniune  

Comentarii: 

Înainte de paragraful: 

Măsurile care vor fi puse în aplicare vor include, în special: 

Se modifică textul după cum urmează: 

Aceste credite sunt destinate să sprijine microîntreprinderile și întreprinderileAcest credit este destinat să 

contribuie la consolidarea competitivității întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii 

(IMM), să le consolideze competitivitatea într-un context economic echilibrat, reducând la minimum 

dominația marilor întreprinderi și grupuri economice pe piață,(IMM-uri), să încurajeze spiritul 

antreprenorialdezvoltarea unei culturi antreprenoriale și să promoveze crearea de IMM-uri și dezvoltarea 

lor.și dezvoltarea IMM-urilor. 

După paragraful: 

Măsurile care vor fi puse în aplicare vor include, în special: 

Se adaugă următorul text: 

— rețele care grupează diverse părți interesate; 

— proiecte de primă aplicare comercială, în special cele cu impact regional; 

— acțiuni de analiză, elaborare și coordonare a politicilor cu țările participante; 

— activități de schimb și de difuzare de informații, precum și campanii de sensibilizare; 

Se elimină următorul text: 

– rețele care grupează diverse părți interesate; 

– proiecte de primă aplicare comercială; 

– acțiuni de analiză, elaborare și coordonare a politicilor cu țările participante; 

– studii privind discriminarea femeilor-antreprenor și aplicarea unor politici care să sprijine spiritul 

antreprenorial feminin; 

– activități de schimb și de difuzare de informații, precum și campanii de sensibilizare; 

– sprijinirea unor acțiuni comune întreprinse de către statele membre sau de către regiuni, precum și a altor 

măsuri prevăzute în cadrul programului COSME. 

Se modifică textul după cum urmează: 

— sprijinirea unor acțiuni comune întreprinse de către statele membre sau de către regiuni, precum și a 

altor măsuri prevăzute în cadrul programului COSME.UniuneaUniunea va susține inițiative precum 

„Rețeaua întreprinderilor europene” și acțiunile de promovare a spiritului antreprenorial. Uniunea Europeană 

va sprijini, de asemenea, proiectele privind prima aplicare sau aplicarea comercială a tehnicilor, practicilor 

sau produselor (de exemplu, în domeniul noilor concepte de afaceri pentru bunurile de consum) care sunt 

relevante pentru Uniune și care au trecut deja cu succes probele tehnice, dar care, din cauza unui risc 

rezidual, nu au pătruns încă semnificativ pe piață. Aceste proiecte vor fi concepute astfel încât să promoveze 

o utilizare pe scară mai largă în țările participante și să faciliteze penetrarea lor pe piață.  

După paragraful: 

Acțiunea Erasmus pentru tineri antreprenori promovează .......... și crearea de rețele și de parteneriate 

valoroase. 

Se modifică textul după cum urmează: 
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Din cauza situației actuale dificile, este esențial să fie sprijinite microîntreprinderile și întreprinderile 

mici și mijlocii, care constituie 99% din totalul întreprinderilor și reprezintă 80% din locurile de muncă. 

Această linie bugetară ar trebui să le ofere IMM-urilor un volum de credite care să reflecte această 

realitate, astfel încât să se garanteze supraviețuirea și dezvoltarea IMM-urilor și să se stimuleze producția 

și dezvoltareaAvând în vedere situația economică la nivel național, inclusiv prin noi întreprinderi 

inovatoare; de asemenea, ar trebuidificilă din prezent, este indispensabil ca întreprinderile europene, în 

special tinerele întreprinderi inovatoare și femeile antreprenoare, să beneficieze de sprijin și este necesar să 

fie promovat spiritul antreprenorial prin alocarea de fonduri suficiente unorpentru programe precum 

„Competitivitatea întreprinderilor și întreprinderile mici și mijlocii”Competitivitatea întreprinderilor și 

întreprinderile mici și mijlocii (COSME). Programul „Erasmus pentru tinerii antreprenori” a înregistrat 

succese deosebiteÎn special programul „Erasmus pentru tinerii antreprenori” a avut un mare succes și poate 

contribui semnificativ la combaterea șomajului în Europa, deși nu ar trebui să stimuleze emigrarea forțată 

a tinerilor.eficace a șomajului în Europa. 

 FinanțareaMijloacele financiare aflate la dispoziția programului „Erasmus pentru tinerii antreprenori” 

trebuie să se facă în favoarea statelor membre celeextinse, mai afectate de criză, prin crearea de locuri de 

muncă însoțite de drepturi, ceea ce va contribui la reducerea șomajului în țările respective și la 

dezvoltarea IMM-urilor, în special din următoarele motive:ales din motivele următoare: 

Se adaugă următorul text: 

— programul contribuie la promovarea spiritului antreprenorial european, a schimburilor de cunoștințe 

și de cele mai bune practici, precum și a creării de rețele și de parteneriate utile; 

— programul obține deosebite succese și s-a bucurat de participarea unui număr tot mai important de 

întreprinzători de-a lungul ultimilor ani, număr care va continua să crească, potrivit previziunilor; 

— programul sprijină tinerii care nu au un loc de muncă și care doresc să desfășoare activități 

independente, deși aceasta nu este o soluție la problema șomajului în rândul tinerilor, și ajută IMM-urile 

să creeze locuri de muncă însoțite de drepturi prin extinderea și/sau internaționalizarea activităților lor; 

Se elimină următorul text: 

– programul contribuie la promovarea spiritului antreprenorial european, a schimburilor de cunoștințe și de 

cele mai bune practici, precum și a creării de rețele și de parteneriate utile; 

– programul obține deosebite succese și s-a bucurat de participarea unui număr tot mai important de 

întreprinzători de-a lungul ultimilor ani, număr care va continua să crească, potrivit previziunilor; 

– programul abordează în mod efectiv problema șomajului din rândul tinerilor, permițându-le tinerilor fără 

loc de muncă să desfășoare activități independente și ajutând IMM-urile să creeze locuri de muncă prin 

extinderea și/sau internaționalizarea activităților lor; 

– numărul candidaturilor depășește cu mult posibilitățile Comisiei de a le da curs cu mijloacele financiare 

de care dispune în prezent. 

Se modifică textul după cum urmează: 

— numărul candidaturilor depășește cu mult posibilitățile de acțiune pe care le are Comisia ținând seama 

de resursele financiare disponibile în prezent, iar numărul lor va continua să crească până când șomajul 

în rândul tinerilor va începe să scadă în UE.Contribuțiile statelor AELS în conformitate cu 

AcordulContribuțiile statelor AELS în temeiul Acordului privind Spațiul Economic European, în special 

articolulal articolului 82 și Protocolulal Protocolului nr. 32,32 la acesta, se adaugă creditelor înscrise laîn 

acest post.articol. Cu titlu informativ, aceste sume provin din contribuțiile statelor AELSAELS, înscrise la 

articolul 6 3 0 din situația veniturilor, care constituie venituri alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul 

(2) literele (e)-(g) din Regulamentul financiar; acesteafinanciar și conduc la deschiderea de credite 

corespunzătoare și la execuțiaexecuție în cadrul anexei „Spațiul Economic European” la prezenta parte din 

situația cheltuielilor din această secțiune, care face parte integrantă din bugetul general. 
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Justificare: 

Având în vedere dificultățile economice actuale, este esențial să fie sprijinite microîntreprinderile și 

întreprinderile mici și mijlocii (IMM) europene, care constituie 99% din totalul întreprinderilor și oferă 80% 

din locurile de muncă. Acest credit este prevăzut pentru a fi folosit cu scopul de a oferi sprijin IMM-urilor și 

de a le spori competitivitatea într-un mediu economic echilibrat, care se opune tendinței de dominație a 

marilor întreprinderi și grupuri economice pe piață, de a încuraja spiritul antreprenorial și de a promova 

crearea de IMM-uri și dezvoltarea lor. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4398 
=== BUDG/4398 === 

Depus de João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 02 01 — Promovarea spiritului antreprenorial și îmbunătățirea competitivității și a accesului pe 

piețe al întreprinderilor din Uniune  

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 22 500 000 22 500 000 130 875 000 70 405 000 

Rezervă           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 22 500 000 22 500 000 130 875 000 70 405 000 

Comentarii: 

După paragraful: 

Contribuțiile statelor AELS în temeiul Acordului privind .......... secțiune, care face parte integrantă din 

bugetul general. 

Se adaugă următorul text: 

Acest credit este destinat acordării de asistență tehnică și în domeniul formării programelor naționale 

menite să promoveze înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și de întreprinderi mici și mijlocii 

(IMM-uri) axate pe sectoare economice promițătoare precum: 

- energiile regenerabile și eficiența energetică; 

- economia circulară și economia albastră;  

- mobilitatea și soluțiile de transport nepoluante;  

- turismul sustenabil; 

- economia serviciilor de îngrijire; 

- producția agricolă ecologică; 

Acest credit își propune, de asemenea, să dea un impuls economiei sociale și solidare (ESS) în Europa. 

Importanța economică a ESS este incontestabilă, ea reprezentând 14 milioane de locuri de muncă (6,5% 

din totalul locurilor de muncă din UE) și dovedindu-se extraordinar de rezistentă la impactul crizei în 

privința menținerii locurilor de muncă. Este un sector în plină expansiune, care generează beneficii 

calitative care, deși greu de măsurat, au potențialul de a îmbunătățirii calitatea democrației propunând, 

totodată, cadre de producție și de reproducere mai compatibile cu societățile mai drepte și mai sustenabile. 

ESS a fost recunoscută de Comisia Europeană, fiind definită de Comitetul Economic și Social European 

ca „Setul de întreprinderi private organizate formal, dotate cu autonomie decizională și libertate de 

asociere, create pentru a întâmpina nevoile membrilor prin intermediul pieței, prin producerea de bunuri 
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și furnizarea de servicii, asigurări și finanțare, în care procesul decizional și orice distribuire a 

profiturilor sau a excedentelor între membri nu este direct legată de aportul de capital sau de cotizațiile 

plătite de membri, fiecare dintre aceștia dispunând de un vot sau în orice caz are loc prin proceduri 

democratice și participative” Economia socială mai include și organizațiile private, organizate formal, 

dotate cu autonomie decizională și libertate de asociere care produc servicii nedestinate pieței pentru 

gospodării și ale căror surplusuri, dacă există, nu pot fi însușite de agenții economici care le creează, 

controlează sau finanțează.” Cu alte cuvinte, ESS constă în organizații de persoane care desfășoară o 

activitate cu scopul principal de a satisface nevoile oamenilor mai degrabă decât cel de a-i remunera pe 

investitorii capitaliști și cuprinde două principale subsectoare ale economiei sociale: a) subsectorul 

comercial sau de afaceri și b) subsectorul de producție necomercial. 

Companiile și organizațiile care fac parte din conceptul ES întâmpină dificultăți în efortul lor de a fi 

recunoscute ca un sector instituțional diferit în cadrul sistemelor de conturi naționale, sub formă de 

cooperative, societăți mutuale, asociații și fundații. Cu toate acestea, Comisia Europeană a elaborat 

recent un Manual de întocmire a conturilor satelit pentru economia socială (cooperative și societăți 

mutuale). Pe baza acestui manual, la inițiativa Direcției Generale Întreprinderi și Industrie a Comisiei 

Europene, au fost deja întocmite conturi satelit pentru cooperative și societăți mutuale în 2011 în Spania, 

Belgia, Serbia și Macedonia. 

Justificare: 

Este nevoie să dea recunoaștere agenților economiei sociale și solidare pentru a da un impuls acestui sector 

important și promițător. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4638 
=== BUDG/4638 === 

Depus de Paul Rübig, Tomáš Zdechovský, Comisia pentru bugete 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 02 01 — Promovarea spiritului antreprenorial și îmbunătățirea competitivității și a accesului pe 

piețe al întreprinderilor din Uniune  

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 6 000 000 2 000 000 114 375 000 49 905 000 

Rezervă           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 6 000 000 2 000 000 114 375 000 49 905 000 

Comentarii: 

După paragraful: 

Acțiunea Erasmus pentru tineri antreprenori promovează .......... și crearea de rețele și de parteneriate 

valoroase. 

Se modifică textul după cum urmează: 

Având în vedere situația economică dificilă din prezent, este indispensabil ca întreprinderile europene, în 

special tinerele întreprinderi inovatoare și femeile antreprenoare, să beneficieze de sprijin și este necesar să 

fie promovat spiritul antreprenorial prin alocarea de fonduri suficiente pentru programe precum 

Competitivitatea întreprinderilor și întreprinderile mici și mijlocii (COSME). În special programul „Erasmus 

pentru tinerii antreprenori” a avut un mare succes și a contribuit eficient și efectivpoate contribui la 

combaterea cu succeseficace a șomajului și la sprijinirea întreprinderilor nou-înființate dinîn Europa.  

Mijloacele financiare aflate la dispoziția programului „Erasmus pentru tinerii antreprenori” trebuie cel puțin 

dublate,extinse, mai ales din motivele următoare: 
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Justificare: 

Se pare că există atât o puternică cerere de participare la acest program, cât și reacții extrem de pozitive cu 

privire la acesta, la ultima licitație înregistrându-se cu 500 % mai multe cereri decât oferta disponibilă. 

Numai o mică parte dintre acestea au primit în final finanțare. Având în vedere faptul că „Erasmus pentru 

tinerii antreprenori” constituie, de asemenea, un mijloc de internaționalizare atât pentru tinerii antreprenori, 

cât și pentru antreprenorii-gazdă, fondurile pentru program nu ar trebui restricționate la limita de 2,5 % 

prevăzută la articolul 5 alineatul (3) în ceea ce privește obiectivul stabilit la articolul 4 alineatul (1) litera (d), 

deoarece această acțiune sprijină, de asemenea, obiectivul de la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din cadrul 

Regulamentului (UE) nr. 1287/2013 (Regulamentul COSMO). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 400 
=== ECON/6323 === 

Depus de Comisia pentru afaceri economice și monetare 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 02 01 — Promovarea spiritului antreprenorial și îmbunătățirea competitivității și a accesului pe 

piețe al întreprinderilor din Uniune  

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 18 186 823 36 452 000 126 561 823 84 357 000 

Rezervă           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 18 186 823 36 452 000 126 561 823 84 357 000 

Comentarii: 

Înainte de paragraful: 

Acest credit este destinat să contribuie la consolidarea .......... și să promoveze crearea și dezvoltarea IMM-

urilor. 

Se adaugă următorul text: 

Modificarea titlului rubricii în: Promovarea antreprenoriatului și îmbunătățirea accesului la piețe pentru 

microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii din Uniune 

Justificare: 

Având în vedere dificultățile economice actuale, este esențial să fie sprijinite microîntreprinderile și 

întreprinderile mici și mijlocii (IMM) europene, care constituie 99% din totalul întreprinderilor și oferă 80% 

din locurile de muncă. Acest credit este prevăzut pentru a fi folosit cu scopul de a oferi sprijin IMM-urilor și 

de a le spori competitivitatea într-un mediu economic echilibrat care se opune tendinței de dominație a 

marilor întreprinderi și grupuri economice pe piață, de a încuraja spiritul antreprenorial și de a promova 

crearea de IMM-uri și dezvoltarea lor. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 628 
=== EFDD/7858 === 

Depus de Grupul Europa Libertății și Democrației Directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 02 01 — Promovarea spiritului antreprenorial și îmbunătățirea competitivității și a accesului pe 

piețe al întreprinderilor din Uniune  
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Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000  35 000 000 108 375 000 82 905 000 

Rezervă           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000  35 000 000 108 375 000 82 905 000 

Justificare: 

Este important să se acorde sprijin acestei linii bugetare prin majorarea creditelor pentru plăți. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 959 
=== EPP//7532 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 02 01 — Promovarea spiritului antreprenorial și îmbunătățirea competitivității și a accesului pe 

piețe al întreprinderilor din Uniune  

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 2 186 823 500 000 110 561 823 48 405 000 

Rezervă           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 2 186 823 500 000 110 561 823 48 405 000 

Justificare: 

Programul COSME este esențial pentru promovarea IMM-urilor mai dinamice și mai competitive care sunt 

în măsură să profite din plin de potențialul pieței unice, însă și să concureze la nivel global. Această alocare 

suplimentară reflectă prioritățile Parlamentului în ceea ce privește bugetul pentru 2016, și anume 

promovarea ocupării forței de muncă, a întreprinderilor și a antreprenoriatului. Aceasta are ca scop în special 

sprijinirea programului „Erasmus pentru tineri antreprenori“; s-a transmis faptul că există o cerere 

considerabilă de a participa la acest program și reacții foarte favorabile cu privire la acesta. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 95 
=== FEMM/6000 === 

Depus de Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 02 01 — Promovarea spiritului antreprenorial și îmbunătățirea competitivității și a accesului pe 

piețe al întreprinderilor din Uniune  

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Rezervă           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Comentarii: 

După paragraful: 

Acțiunea Erasmus pentru tineri antreprenori promovează .......... și crearea de rețele și de parteneriate 
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valoroase. 

Se modifică textul după cum urmează: 

Având în vedere situația economică dificilă din prezent, este indispensabil ca întreprinderile europene, în 

special tinerele întreprinderi inovatoare și femeile antreprenoare, să beneficieze de sprijin și este necesar să 

fie promovat spiritul antreprenorial prin alocarea de fonduri suficiente pentru programe precum 

Competitivitatea întreprinderilor și întreprinderile mici și mijlocii (COSME). În special programul „Erasmus 

pentru tinerii antreprenori” a avut un mare succes și poate contribui la combaterea eficace a șomajului în 

Europa. În ceea ce privește subreprezentarea femeilor în rândul antreprenorilor, ar trebui să se acorde o 

atenție specială implicării în program a femeilor tinere antreprenoare, cu scopul de a le încuraja pe 

acestea să urmeze o carieră antreprenorială și să câștige experiență în legătură cu modul în care pot 

depăși obstacolele legate de gen cu care se confruntă. 

Justificare: 

Dacă tinerii sunt încurajați să urmeze o carieră antreprenorială, acest lucru ajută la combaterea problemei 

majore a șomajului ridicat în rândul tinerilor și contribuie la creșterea economică. Este la fel de important ca 

și femeile tinere să fie incluse în program, întrucât proporția femeilor antreprenoare în UE continuă să fie 

semnificativ mai scăzută decât cea a bărbaților antreprenori și acestea se pot confrunta cu obstacole specifice 

pe parcursul carierei lor. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1037 
=== GUE//7261 === 

Depus de Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 02 01 — Promovarea spiritului antreprenorial și îmbunătățirea competitivității și a accesului pe 

piețe al întreprinderilor din Uniune  

Se modifică comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Rezervă           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Comentarii: 

Înainte de paragraful: 

Măsurile care vor fi puse în aplicare vor include, în special: 

Se modifică textul după cum urmează: 

Acest credit este prevăzut pentru a fi folosit cu scopul de a oferi sprijin IMM-urilor și de a le spori 

competitivitatea într-un mediu economic echilibrat, care se opune tendinței de dominație a marilor 

întreprinderi și grupuri economice pe piață, de a încuraja spiritul antreprenorial și de a promovadestinat 

să contribuie la consolidarea competitivității întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii 

(IMM-uri), să încurajeze dezvoltarea unei culturi antreprenoriale și să promoveze crearea de IMM-uri și 

dezvoltarea lor.și dezvoltarea IMM-urilor. 

După paragraful: 

Măsurile care vor fi puse în aplicare vor include, în special: 

Se modifică textul după cum urmează: 

– rețele care grupează diverse părți interesate; 



 

 32 

– proiecte de primă aplicare comercială, în special cele cu impact regional;comercială; 

– acțiuni de analiză, elaborare și coordonare a politicilor cu țările participante; 

– studii privind discriminarea femeilor-antreprenor și aplicarea unor politici care să sprijine spiritul 

antreprenorial feminin; 

– activități de schimb și de difuzare de informații, precum și campanii de sensibilizare; 

– sprijinirea unor acțiuni comune întreprinse de către statele membre sau de către regiuni, precum și a altor 

măsuri prevăzute în cadrul programului COSME. 

După paragraful: 

Acțiunea Erasmus pentru tineri antreprenori promovează .......... și crearea de rețele și de parteneriate 

valoroase. 

Se modifică textul după cum urmează: 

Având în vedere dificultățile economice actuale, este esențial să fie sprijinite microîntreprinderile și 

întreprinderile mici și mijlocii (IMM)situația economică dificilă din prezent, este indispensabil ca 

întreprinderile europene, care constituie 99% din totalul întreprinderilor și oferă 80% din locurile de 

muncă.Această rubrică ar trebui să le ofere IMM-urilor un volum de credite care să reflecte această 

realitate, astfel încât să se garanteze supraviețuirea și dezvoltarea IMM-urilor și să se stimuleze producția 

și dezvoltarea economică la nivel național, inclusiv și în special prin noiîn special tinerele întreprinderi 

inovatoare și femei-antreprenor; de asemenea, ar trebuifemeile antreprenoare, să beneficieze de sprijin și 

este necesar să fie promovat spiritul antreprenorial prin alocarea de fonduri suficiente unorpentru programe 

precum COSME (Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii). 

ProgramulCompetitivitatea întreprinderilor și întreprinderile mici și mijlocii (COSME). În special 

programul„Erasmus pentru tinerii antreprenori” a înregistrat succese deosebiteavut un mare succes și poate 

contribui semnificativ la combaterea eficace a șomajului în Europa, deși nu ar trebui să stimuleze 

emigrarea forțată a tinerilor.Europa. 

FinanțareaMijloacele financiare aflate la dispoziția programului „Erasmus pentru tinerii antreprenori” 

trebuie să se facă în favoarea statelor membre celeextinse, mai afectate de criză, prin crearea de locuri de 

muncă însoțite de drepturi, ceea ce va contribui la reducerea șomajului în țările respective și la 

dezvoltarea IMM-urilor, în specialales din următoarele motive:motivele următoare: 

– programul contribuie la promovarea spiritului antreprenorial european, a schimburilor de cunoștințe și de 

cele mai bune practici, precum și a creării de rețele și de parteneriate utile; 

– programul obține deosebite succese și s-a bucurat de participarea unui număr tot mai important de 

întreprinzători de-a lungul ultimilor ani, număr care va continua să crească, potrivit previziunilor; 

– programul sprijină tinerii care nu au unabordează în mod efectiv problema șomajului din rândul 

tinerilor, permițându-le tinerilor fără loc de muncă și care doresc să desfășoare activități independente, 

deși aceasta nu este o soluție la problema șomajului în rândul tinerilor, și ajutăindependente și ajutând 

IMM-urile să creeze locuri de muncă însoțite de drepturi prin extinderea și/sau internaționalizarea 

activităților lor; 

– numărul candidaturilor depășește cu mult posibilitățile de acțiune pe careComisiei de a le are Comisia 

ținând seama de resurseleda curs cu mijloacele financiare disponibile în prezent, iar numărul lor va 

continua să crească până când șomajul în rândul tinerilor va începe să scadă în UE.de care dispune în 

prezent. 

Justificare: 

Având în vedere dificultățile economice actuale, este esențial să fie sprijinite microîntreprinderile și 

întreprinderile mici și mijlocii (IMM) europene, care constituie 99% din totalul întreprinderilor și oferă 80% 

din locurile de muncă. Acest credit este prevăzut pentru a fi folosit cu scopul de a oferi sprijin IMM-urilor și 

de a le spori competitivitatea într-un mediu economic echilibrat, care se opune tendinței de dominație a 
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marilor întreprinderi și grupuri economice pe piață, de a încuraja spiritul antreprenorial și de a promova 

crearea de IMM-uri și dezvoltarea lor. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1177 
=== S&D//7084 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 02 01 — Promovarea spiritului antreprenorial și îmbunătățirea competitivității și a accesului pe 

piețe al întreprinderilor din Uniune  

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 8 000 000 8 000 000 116 375 000 55 905 000 

Rezervă           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 8 000 000 8 000 000 116 375 000 55 905 000 

Justificare: 

Un număr considerabil de proiecte excelente nu sunt puse în aplicare din cauza lipsei de fonduri. Prin 

urmare, ar trebui să se prevadă o majorare la această linie bugetară. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 826 
=== ALDE/8020 === 

Depus de Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 02 02 — Îmbunătățirea accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) 

sub formă de capitaluri proprii și datorii  

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 14 343 758 174 791 725 114 343 758 

Rezervă           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 14 343 758 174 791 725 114 343 758 

Justificare: 

Consolidarea asistenței financiare acordate IMM-urilor reprezintă o măsură esențială pentru încurajarea 

investițiilor făcute de sectorul privat și pentru creșterea economică a UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4267 
=== BUDG/4267 === 

Depus de Nils Torvalds, Comisia pentru bugete, Philippe De Backer 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 02 02 — Îmbunătățirea accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) 

sub formă de capitaluri proprii și datorii  

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 14 343 758 174 791 725 114 343 758 

Rezervă           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 14 343 758 174 791 725 114 343 758 

Justificare: 

Consolidarea asistenței financiare acordate IMM-urilor reprezintă o măsură esențială pentru încurajarea 

investițiilor făcute de sectorul privat și pentru creșterea economică a UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4394 
=== BUDG/4394 === 

Depus de Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa 

Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 02 02 — Îmbunătățirea accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) 

sub formă de capitaluri proprii și datorii  

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 40 111 992 25 000 000 200 559 959 125 000 000 

Rezervă           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 40 111 992 25 000 000 200 559 959 125 000 000 

Justificare: 

Asistența pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii este o chestiune de viață și de moarte 

pentru acest sector care joacă un rol atât de important în economiile statelor membre. Astfel, considerăm 

important să se creeze și să se consolideze mecanisme de sprijin pentru IMM-uri. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4399 
=== BUDG/4399 === 

Depus de Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 02 02 — Îmbunătățirea accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) 

sub formă de capitaluri proprii și datorii  

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 48 000 000 -27 000 000 208 447 967 73 000 000 

Rezervă           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 48 000 000 -27 000 000 208 447 967 73 000 000 

Comentarii: 
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După paragraful: 

Contribuțiile statelor AELS în temeiul Acordului privind .......... secțiune, care face parte integrantă din 

bugetul general. 

Se modifică textul după cum urmează: 

Orice rambursare din instrumentele financiare efectuată în temeiul articolului 140 alineatul (6) din 

Regulamentul financiar, inclusiv rambursările de capital, garanțiile eliberate, rambursările de capital 

principal al împrumuturilor, returnate Comisiei și înscrise în postul 6 3 4 1 din situația veniturilor, poate 

conduce la deschiderea de credite suplimentare, în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) punctul (i) din 

Regulamentul financiar.  

Se adaugă următorul text: 

Pe fondul tendinței actuale de raționalizare a creditării și de excludere socială din ce în ce mai avansată, 

economia socială și-a demonstrat capacitatea de a inova în domeniul social și de a răspunde la cerințele 

sociale prin introducerea propriilor forme alternative de finanțare solidară, cum ar fi băncile etice sau 

moneda socială, care nu doar furnizează credite, ci și generează încredere în serviciile sale financiare. 

Economia socială joacă un rol în reglementarea pieței de capital, dat fiind că integrează în sectorul 

financiar segmente mari de populație care sunt excluse din sectorul bancar tradițional, constituie o sursă 

excelentă de finanțare publică și de subvenții pentru persoanele ce dispun de resurse puține și controlează 

colectiv fluxurile financiare generate de activitățile și de organizațiile din cadrul economiei sociale (cum 

ar fi fondurile de salarii și pensii, băncile etice și sociale, cooperativele de credit, precum și rezervele și 

alte fonduri generate de operațiunile profitabile ale cooperativelor și ale societăților de ajutor reciproc). 

Există multe exemple de inovare organizațională sau socială ale cooperativelor și ale altor întreprinderi 

similare din sectorul financiar și din sectorul industrial, agricol și cel al serviciilor. În sectorul financiar, 

băncile etice și microcreditele s-au înmulțit și au avut un impact social extraordinar de pozitiv. 

Justificare: 

Operatorii din cadrul economiei sociale și solidare se confruntă cu probleme speciale în ceea ce privește 

recunoașterea lor formală și accesul lor la serviciile financiare. Acțiunile prevăzute din cadrul acestei linii 

bugetare ar trebui să contribuie la rezolvarea problemei capilarității creditului în rândul celor mai săraci 

și/sau al populațiilor din regiunile cele mai îndepărtate din Europa.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 629 
=== EFDD/7859 === 

Depus de Grupul Europa Libertății și Democrației Directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 02 02 — Îmbunătățirea accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) 

sub formă de capitaluri proprii și datorii  

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000  20 000 000 160 447 967 120 000 000 

Rezervă           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000  20 000 000 160 447 967 120 000 000 

Justificare: 

Este important să se acorde sprijin acestei linii bugetare prin majorarea creditelor pentru plăți. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Proiect de amendament 960 
=== EPP//7533 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 02 02 — Îmbunătățirea accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) 

sub formă de capitaluri proprii și datorii  

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 5 000 000 174 791 725 105 000 000 

Rezervă           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 5 000 000 174 791 725 105 000 000 

Justificare: 

Acest amendament urmărește să anuleze reducerea nominală suportată de programul COSME din 2015 până 

în 2016, în conformitate cu Rezoluția Parlamentului din iunie 2015 privind mandatul pentru trilog. Această 

creștere poate fi justificată cu ușurință, având în vedere potențialul programului în ceea ce privește 

promovarea spiritului antreprenorial, îmbunătățirea competitivității și a accesului la piețe pentru 

întreprinderile din Uniune, precum și îmbunătățirea accesului la finanțare pentru IMM-uri, acesta prezentând 

totodată și o rată ridicată de punere în aplicare. Este esențial ca acest program să evolueze pozitiv în 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 96 
=== FEMM/6001 === 

Depus de Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 02 02 — Îmbunătățirea accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) 

sub formă de capitaluri proprii și datorii  

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000   160 447 967 100 000 000 

Rezervă           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000   160 447 967 100 000 000 

Comentarii: 

Înainte de paragraful: 

Mecanismul de garantare a împrumuturilor (LGF) va .......... portofoliilor de finanțare prin îndatorare ale 

IMM-urilor. 

Se modifică textul după cum urmează: 

Acest credit este destinat îmbunătățirii accesului la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), 

inclusiv al companiilor înființate de femei antreprenoare, la finanțare sub formă de capitaluri proprii și 

datorii, în faza de înființare, de dezvoltare și de transfer a acestora.  

Justificare: 

Unul dintre cele mai mari obstacole pentru femeile antreprenoare este în continuare accesul la finanțare, în 

special la finanțarea prin capital de risc, sectorul capitalului de risc fiind dominat de bărbați. Prin urmare, 

este important să se asigure faptul că și femeilor li se acordă oportunitatea de a avea acces la finanțarea 
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disponibilă, cu scopul de a promova antreprenoriatul în rândul femeilor, întrucât proporția femeilor 

antreprenoare în UE este în continuare semnificativ mai scăzută decât cea a bărbaților antreprenori.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1038 
=== GUE//7263 === 

Depus de Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 02 02 — Îmbunătățirea accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) 

sub formă de capitaluri proprii și datorii  

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 48 000 000 48 000 000 208 447 967 148 000 000 

Rezervă           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 48 000 000 48 000 000 208 447 967 148 000 000 

Comentarii: 

Înainte de paragraful: 

Acest credit este destinat îmbunătățirii accesului .......... înființare, de dezvoltare și de transfer a acestora. 

Se adaugă următorul text: 

Se modifică denumirea liniei după cum urmează: Prin îmbunătățirea accesului la finanțare pentru 

întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) sub formă de capital propriu și recunoașterea întreprinderilor și 

organizațiilor din domeniul economiei sociale în climatul curent de raționalizare a creditării și de 

excludere socială din ce în ce mai avansată, economia socială și-a demonstrat capacitatea de a inova în 

domeniul social și de a răspunde la cerințele sociale prin introducerea propriilor forme alternative de 

finanțare solidară, cum ar fi băncile etice sau moneda socială, care nu doar furnizează credite, ci și 

generează încredere în serviciile sale financiare. 

Economia socială joacă un rol în reglementarea pieței de capital, dat fiind că integrează în sectorul 

financiar segmente mari de populație care sunt excluse din sectorul bancar tradițional, constituie o sursă 

excelentă de finanțare publică și de subvenții pentru persoanele ce dispun de resurse puține și controlează 

colectiv fluxurile financiare generate de activitățile și de organizațiile din cadrul economiei sociale (cum 

ar fi fondurile de salarii și pensii, băncile etice și sociale, cooperativele de credit, precum și rezervele și 

alte fonduri generate de operațiunile profitabile ale cooperativelor și ale societăților de ajutor reciproc). 

Există multe exemple de inovare organizațională sau socială ale cooperativelor și ale altor întreprinderi 

similare din sectorul financiar și din sectorul industrial, agricol și cel al serviciilor. În sectorul financiar, 

băncile etice și microcreditele s-au înmulțit și au avut un impact social extraordinar de pozitiv. 

Justificare: 

Operatorii din cadrul economiei sociale și de solidaritate se confruntă cu probleme speciale în ceea ce 

privește recunoașterea lor formală și accesul lor la serviciile financiare. Acțiunile prevăzute din cadrul 

acestei linii bugetare ar trebui să contribuie la problema capilarității creditului în rândul celor mai săraci 

și/sau al populațiilor din regiunile cele mai îndepărtate din Europa. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1039 
=== GUE//7264 === 

Depus de Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 02 02 — Îmbunătățirea accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) 

sub formă de capitaluri proprii și datorii  

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 40 111 992 25 000 000 200 559 959 125 000 000 

Rezervă           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 40 111 992 25 000 000 200 559 959 125 000 000 

Justificare: 

Având în vedere situația economică actuală, asistența pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici și 

mijlocii este de importanță vitală pentru acest sector, care joacă un rol determinant în economiile statelor 

membre. Prin urmare, este deosebit de important să se creeze mecanisme de sprijin pentru IMM-uri și/sau să 

se consolideze mecanismele existente. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 458 
=== IMCO/6592 === 

Depus de Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 02 02 — Îmbunătățirea accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) 

sub formă de capitaluri proprii și datorii  

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758  174 791 725 100 000 000 

Rezervă           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758  174 791 725 100 000 000 

Justificare: 

Un aspect central pe care se concentrează programul COSME este ajutarea IMM-urilor să acceseze surse de 

finanțare alternative. COSME se adresează, de asemenea, IMM-urilor cu mai puțin de 10 angajați, o 

categorie de IMM-uri care întâmpină cele mai mari greutăți în obținerea finanțării. Este vital să se mențină 

finanțarea cel puțin la același nivel ca în 2015 întrucât climatul economic nu s-a îmbunătățit semnificativ. 

IMM-urile reprezintă 99% din întreprinderile din UE. Trebuie să creăm condiții pentru ca IMM-urile noastre 

să poată inova, crea locuri de muncă și exploata la maximum potențialul pieței unice și al agendei 

comerciale a UE.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1178 
=== S&D//7085 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 02 02 — Îmbunătățirea accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) 

sub formă de capitaluri proprii și datorii  

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 
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Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 12 000 000 12 000 000 172 447 967 112 000 000 

Rezervă           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 12 000 000 12 000 000 172 447 967 112 000 000 

Justificare: 

Un număr considerabil de proiecte excelente nu sunt puse în aplicare din cauza lipsei de fonduri. Prin 

urmare, ar trebui să se prevadă o majorare la această linie bugetară. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1252 
=== S&D//7160 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 02 02 77 15 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 77 15       5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Rezervă           

Total       5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Inițiativa privind noile întreprinderi din economia colaborativă, finanțarea viitorului 

clasei de întreprinzători europeni 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Scopul acestui proiect-pilot este de a finanța noile întreprinderi din sectorul economiei colaborative. 

Acesta ar trebui să le ajute să își dezvolte ideile, finanțând cel puțin o parte din costurile inițiale și, în cele 

din urmă, furnizând o garanție financiară pentru propunerile cele mai ambițioase și mai riscante. Date 

fiind scara mică și costurile mai mici ale acestor tipuri de inițiative, chiar și cu o alocare relativ limitată 

de fonduri din partea UE, proiectul ar trebui să poată lansa o serie de mici întreprinderi, care, în cele din 

urmă, s-ar putea dezvolta pentru a concura în acest sector. 

Obiective specifice: 

 Identificarea sectoarelor care urmează să beneficieze de economia colaborativă; 

 Definirea de noi instrumente legislative de reglementare a economiei colaborative pentru a evita o slăbire 

a potențialului inovator al acesteia; 

 Efectuarea unui recensământ specific al întreprinderilor din economia colaborativă în Europa, făcând 

schimb de bune practici între statele membre și asociațiile de întreprinderi relevante; 

 Oferirea de sprijin financiar și garanții economice întreprinderilor promițătoare, chiar dacă proiectul 

acestora este prea riscant pentru a fi finanțat de instituțiile bancare obișnuite; 

 Definirea unui model de economie colaborativă în concordanță cu valorile europene, care are grijă de 

drepturile consumatorilor și ale lucrătorilor implicați; 

Acțiuni propuse: 

 Colaborarea cu întreprinderile și asociațiile locale în vederea creării unei rețele europene de 

întreprinderi care își desfășoară activitatea în domeniul economiei colaborative; 

 Crearea unor burse și forme de sprijin financiar dedicate în mod specific cercetătorilor și tinerilor 
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întreprinzători care doresc să-și axeze eforturile pe domeniile legate de economia colaborativă. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 

Economia colaborativă schimbă vechile servicii și piețe în moduri inimaginabile în urmă cu doar câțiva ani. 

În 2013, dimensiunea pieței din acest sector era de circa 3,5 miliarde de euro la nivel mondial; în prezent 

Comisia Europeană estimează un potențial de creștere care depășește 100 de miliarde de euro. Proiectul ar 

putea finanța fie întreprinderi, fie universități și centre de cercetare pentru a spori capacitatea acestora de a 

crea produse și servicii gata de a fi introduse pe piață. În prezent, multe dintre întreprinderile din economia 

colaborativă care se bucură de cel mai mare succes au început de la o idee la scară foarte mică care a fost 

apoi aplicată la nivel mondial. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4635 
=== BUDG/4635 === 

Depus de Paul Rübig 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 02 77 18 — Proiect-pilot — Femeile care își asumă rolul de investitori providențiali („Female 

Business Angels”) 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 77 18 1 000 000 250 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000 2 500 000 2 200 000 2 500 000 2 500 000 

Rezervă           

Total 1 000 000 250 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000 2 500 000 2 200 000 2 500 000 2 500 000 

Justificare: 

Proiectul-pilot a fost introdus pentru prima dată în 2015 și ar trebui prelungit în 2016.  

Creditele pentru acest proiect-pilot ar trebui majorate în 2016 în vederea punerii în aplicare a măsurilor 

identificate de Comisia Europeană în primul an. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1012 
=== EPP//7603 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 02 77 18 — Proiect-pilot — Femeile care își asumă rolul de investitori providențiali („Female 

Business Angels”) 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 77 18 1 000 000 250 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000 2 500 000 2 200 000 2 500 000 2 500 000 



 

 41 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

Rezervă           

Total 1 000 000 250 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000 2 500 000 2 200 000 2 500 000 2 500 000 

Justificare: 

Proiectul-pilot a fost introdus pentru prima dată în 2015 și ar trebui prelungit în 2016. Creditele pentru acest 

proiect-pilot ar trebui majorate în 2016 în vederea punerii în aplicare a măsurilor identificate de Comisia 

Europeană în primul an. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 865 
=== ALDE/8061 === 

Depus de Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 02 02 77 22 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 77 22       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Rezervă           

Total       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Reducerea șomajului în rândul tinerilor și înființarea de cooperative ca măsură de 

creștere a oportunităților de muncă în UE 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

În UE, există două grupuri afectate în prezent de șomaj, care au un potențial imens: tinerii și persoanele 

cu studii superioare. Aceste grupuri ar putea crea locuri de muncă în UE, lucrând în cooperative proprii, 

dar pentru aceasta au nevoie de consiliere și sprijin printr-o formare profesională adaptată la piața 

muncii.  

Cooperativele de lucrători reprezintă o modalitate fezabilă din punct de vedere economic de a începe o 

activitate de antreprenoriat și, având în vedere caracterul lor comunitar, precum și oportunitățile și 

responsabilitățile comune aferente, reprezintă totodată o modalitate cu riscuri reduse pentru participanți 

de a munci și simultan, de a deține o parte din întreprindere. Participanții vor crea noi cooperative de 

lucrători, combinând competențele profesionale și cunoștințele individuale în avantajul și beneficiul lor 

comun. Aceste cooperative pot oferi locuri de muncă sustenabile proprietarilor/angajaților lor pentru că 

au un avantaj competitiv în comparație cu majoritatea celorlalte forme de întreprinderi din cauza 

costurilor lor reduse. Proiectul-pilot este planificat să fie lansat în trei țări diferite din UE cu experiență 

în acest domeniu. 

Principalul său obiectiv este de a contribui la reducerea șomajului în rândul tinerilor, prin stabilirea de 

bune practici în domeniu la nivelul întregii Europe. Schema proiectului-pilot este următoarea:  

 1. Acțiuni preliminare și inițierea programului în trei țări diferite (primul an); 

 2. Elaborarea și realizarea de cursuri de formare (primul și al doilea an); 

 3. Acțiuni ulterioare și înființarea cooperativelor cu grupuri-țintă (al doilea an); 

 4. Evaluarea de către experți a barierelor juridice din calea afacerilor (al treilea an, în cazul posibilei 

continuări a proiectului-pilot ca acțiune pregătitoare); 



 

 42 

 5. Evaluarea rezultatelor (al treilea an, în cazul posibilei continuări a proiectului-pilot ca acțiune 

pregătitoare); precum și 

 6. Raportarea rezultatelor, care include propunerea unor eventuale operațiuni ulterioare (al treilea an, în 

cazul posibilei continuări a proiectului-pilot ca acțiune pregătitoare). 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 

Proiectul-pilot sprijină ferm una dintre prioritățile cheie ale UE, și anume consolidarea ocupării forței de 

muncă în rândul tinerilor. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 868 
=== ALDE/8066 === 

Depus de Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 02 02 77 22 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 77 22       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Rezervă           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Rubrică: 

Proiect pilot — „Instrumentul IMM pentru promovarea participării femeilor” 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Acest proiect pilot își propune să ofere întreprinderilor mici și mijlocii stabilite în UE sau într-o țară 

asociată la programul Orizont 2020 posibilitatea să beneficieze de finanțare și sprijin din partea UE 

pentru proiectele de inovare care le permit să crească și să își extindă activitățile în alte țări, atât din 

Europa, cât și din afara acesteia.  

În paralel, în etapele 1 și 2, se propune o asistență pentru dezvoltarea antreprenorială și inovare, pentru a 

ajuta IMM-urile. Proiectul-pilot va stabili un program de asistență specific pentru femeile antreprenoare, 

în paralel cu programul existent. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 
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În timp ce în Europa nu există suficienți antreprenori care să își ducă la bun sfârșit ideea de a-și lansa propria 

afacere, numărul femeilor antreprenoare este chiar mai scăzut, în mod disproporționat, decât cel al bărbaților 

antreprenori. Economia europeană are nevoie de mai mulți antreprenori care să facă acest pas. Prin urmare, 

implementarea proiectului-pilot „Instrumentul IMM pentru promovarea participării femeilor” va spori 

succesul femeilor antreprenoare într-un sector dominat de bărbați prin intermediul unui serviciu specific de 

asistență care să abordeze cele mai mari obstacole care stau în calea antreprenoriatului în rândul femeilor. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 94 
=== CULT/5863 === 

Depus de Comisia pentru cultură și educație 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 02 77 21 — Acțiune pregătitoare — Produsul turistic european cu caracter transnațional și cultural 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 77 21 1 500 000 750 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 500 000 900 000 1 500 000 1 500 000 

Rezervă           

Total 1 500 000 750 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 500 000 900 000 1 500 000 1 500 000 

Justificare: 

Al doilea an al acțiunii pregătitoare. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1010 
=== EPP//7601 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 02 02 77 22 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 77 22       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Rezervă           

Total       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot - Consolidarea capacității antreprenoriale a tinerilor migranți 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Cunoștințele și competențele sunt esențiale nu numai pentru bunăstarea personală a fiecărui cetățean, ci 

și pentru dezvoltarea durabilă și creșterea economică. Prin urmare, este important ca persoanele care vin 

din țări aflate în criză economică și socială, în special cei tineri, să aibă o perspectivă, astfel încât să li se 

dea ocazia de a crea valoare adăugată nu numai pentru ei înșiși, ci și pentru publicul larg. 

În consecință, este foarte important ca migranții și refugiații tineri să fie capacitați astfel încât să aibă 

acces la cunoștințe și să dezvolte competențe pe care le pot folosi și la care pot recurge când se întorc în 

țările lor de origine. 

Astfel, aceștia nu numai că își pot construi o bază existențială solidă, ci ar putea avea posibilitatea de a 



 

 44 

deveni antreprenori, de a-și construi propria afacere și de a crea locuri de muncă. 

În centrul acestei inițiative ar trebui să se afle programele de îndrumare ale unor diferite organizații, cum 

ar fi serviciile de protecție civilă și serviciile comunitare, precum și ale unor întreprinderi diverse (între 

care se numără și furnizorii locali). O serie de elemente ale unui sistem de formare duală ar ajuta 

beneficiarii să identifice nevoile specifice ale unor organizații sau societăți diferite de la fața locului. 

Situația juridică privind perioada de așteptare pentru începerea unei activități economice este foarte 

diferită de la un stat membru la altul. Pentru a asigura succesul proiectului-pilot, va fi, prin urmare, 

necesar să se treacă în revistă cadrele juridice naționale actuale și să se identifice cele mai bune practici 

care ar putea fi promovate pentru a accelera procedurile, astfel încât tinerii migranți să poate profita de 

programele propuse cât se poate de repede de la sosirea lor. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 

În această perioadă, în care presiunea exercitată de migrație este din ce în ce mai mare, Uniunii Europene i 

se solicită să asigure sprijin pentru a face față fluxurilor de migranți și refugiați, nu numai în ceea ce privește 

ajutorul umanitar, ci și obligațiile sociale privind susținerea migranților cu privire la consolidarea 

capacităților lor. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 119 
=== FEMM/6030 === 

Depus de Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 02 02 77 22 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 77 22       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Rezervă           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Sporirea competitivității IMM-urilor prin formarea femeilor după concediul de 

maternitate 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Obiectivul proiectului-pilot este de a spori competitivitatea IMM-urilor oferindu-le oportunitatea să 

profite de pe urma unui program de formare pentru angajatele lor care revin din concediul de 

maternitate. Prin intermediul proiectului-pilot, femeile vor avea parte de toate informațiile și cursurile 

necesare după ce și-au luat concediul de maternitate, pentru a le facilita revenirea la locul de muncă și a 

ajuta IMM-urile unde sunt angajate să profite de continuitatea forței de muncă, beneficiind de pe urma 

experienței anterioare a acestora în cadrul companiei și de pe urma abilităților și competențelor lor aduse 

la zi după concediul de maternitate. Proiectul ar consta în sprijinirea creării unor programe financiare 

axate pe instituirea de către IMM-uri a unor sisteme sau programe de reîncadrare în muncă prin 
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care să ofere cursuri și să ajute femeile care au participat la formare să fie recrutate după revenirea din 

concediul de maternitate, diminuând astfel dificultățile cu care se confruntă femeile când revin pe piața 

muncii. Sistemele ar avea menirea de a menține contactul dintre angajatele aflate în concediu de 

maternitate și compania lor, dar și de a oferi cursuri care să le ajute pe mame să își recapete locul de 

muncă și să își aducă la zi cunoștințele în raport cu colegii și lucrătorii de la aceeași companie.  

Beneficiarii (adică participanții) proiectului-pilot ar fi părți interesate, de exemplu organisme publice, 

camere de comerț, asociații, ONG-uri sau instituții de învățământ, care fie ar rambursa fondurile IMM-

urilor, fie ar dezvolta programe pentru cursurile necesare pentru angajatele IMM-urilor care revin din 

concediul de maternitate și programe de îndrumare destinate IMM-urilor privind modul în care pot 

valorifica la maximum potențialul acestor angajate. IMM-urile ar putea să se înscrie în aceste programe 

și formări și ar putea eventual beneficia de contribuții financiare directe din aceste programe pentru a 

trimite angajatele la cursuri oferite în cadrul programului sau ar putea să preia ele însele anumite părți 

specializate ale formării.  

Prin urmare, fondurile ar trebui să urmărească: 

1. să ofere seminare care să ajute femeile revenite la muncă să se informeze despre ultimele evoluții atât 

în cadrul întreprinderii, cât și în domeniul de activitate al acesteia în general (noi proceduri, know-how, 

tehnologii etc.); 

2. să ofere seminare sociale atunci când mamele se întorc la muncă după concediul de maternitate, 

oferindu-le ocazia să se întâlnească cu alte mame care lucrează și să discute despre creșe, asistență 

medicală, opțiuni de muncă și orice alte probleme care le sunt de interes; 

3. să ofere toate informațiile necesare care să indice detaliat toți pașii pe care angajatele trebuie să îi 

parcurgă înainte de plecare, în timpul concediului și după revenire; 

4. crearea unui site internet pentru femeile care se întorc la muncă, unde să fie incluse informații despre 

maternitate/paternitate, echilibrul dintre viața profesională și viața de familie, evoluția carierei, îngrijirea 

copiilor, rețele destinate femeilor, îndrumare pentru mame, drepturile angajaților și cercetare; 

5. să mențină legătura cu femeile care și-au părăsit locul de muncă pentru a-și întemeia o familie, pentru 

ca acestea să fie prima alegere la recrutare atunci când decid să se întoarcă la muncă; 

6. să conceapă programe de recrutare pentru a atrage femeile tinere talentate care se întorc la muncă 

oferindu-le oportunități de colaborare în rețea și ateliere; 

7. atunci când atrag femei care au lipsit o perioadă de pe piața muncii, să țină seama că este nevoie să le 

ofere un mediu favorabil, să contribuie la cheltuielile de deplasare și la cele de îngrijire a copilului. 

În special, formarea ar trebui să însemne: 

1. recurgerea la cele mai bune practici în domeniu, adaptându-le totodată la obiectivele și nevoile 

întreprinderii în cauză; 

2. că sistemul și formarea sunt voluntare și cât mai accesibile, recurgând atât la instrumente TIC, cât și la 

seminare și reuniuni clasice; 

3. oferirea de sprijin online prin intranet și un buletin informativ; 

4. că, atunci când este posibil, cursurile față în față sunt organizate în module și cât mai flexibil, pentru 

ca să fie compatibile cu angajamentele extraprofesionale; 

5. că se ia în considerare finanțarea învățământului la distanță pentru angajatele aflate în concediu de 

maternitate; 

6. pentru persoanele care au lipsit o perioadă de pe piața muncii, se oferă formare în abilități sociale, 

precum consolidarea încrederii în sine, munca în echipă și comunicarea eficace, dar și în aspecte legate 

de locul de muncă precum stereotipurile în mediul profesional, opțiunile de conciliere a vieții profesionale 

cu viața de familie și barierele percepute la angajare. 
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Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 

PE subliniază necesitatea ca UE să sprijine IMM-urile care elaborează un plan pentru angajatele care devin 

mame. Dovezile arată că atunci când femeile se simt susținute în timpul uneia dintre cele mai dificile 

perioade de tranziție ale carierei lor, ele se simt apreciate, sunt mai degrabă dispuse să rămână la angajatorul 

lor și sunt mai productive atunci când revin. Sisteme sau programe de reîncadrare în muncă similare există și 

în întreprinderile mari sau sunt oferite de instituții de învățământ și de formare renumite, în condiții 

comerciale. Acest proiect-pilot ar fi flexibil și ar trebui să fie adaptat la nevoile IMM-urilor și destinat 

angajatelor acestora. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 237 
=== ITRE/5308 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 02 02 77 22 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 77 22       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rezervă           

Total       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Către o economie partajată pentru producătorii Europei: reducerea capitalului circulant 

și a costurilor prin intermediul unor platforme bazate pe tehnologia „cloud computing” care sprijină 

sinergiile și integrarea 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Scopul acestui proiect-pilot este de a analiza posibilitatea implementării unei platforme bazate pe 

tehnologia „cloud computing”, care să faciliteze integrarea și sinergiile în beneficiul producătorilor 

europeni. O primă etapă a punerii în aplicare se va concentra asupra nivelului stocurilor de resurse, în 

funcție de tipul acestora – critice și necritice.  

Este cunoscut faptul că prin punerea în comun și redistribuirea dinamică a stocurilor de resurse critice și 

necritice utilizate în procesul de producție se poate asigura reducerea drastică a capitalului circulant 

necesar și a costurilor. Scopul acestui proiect-pilot este de a examina posibilitatea utilizării unei platforme 

transparente și intuitive bazate pe tehnologia „cloud computing” pentru a consolida încrederea reciprocă 

dintre producători, astfel încât aceștia să își pună în comun resursele și să creeze o economie partajată. 

Reducerea globală a capitalului circulant și a costurilor de menținere a stocurilor va elibera resurse care 

pot fi investite pentru a sprijini inovarea, permițând producătorilor să crească rentabilitatea activităților 

lor sau să contribuie în mai mare măsură la creșterea economică. Obiectivul este de a prezenta o primă 

platformă viabilă de partajare, care să sporească gradul de integrare și cooperare dintre producătorii din 

Europa, sprijinind astfel creșterea economică. 
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Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 

Scopul acestui proiect-pilot este de a analiza posibilitatea implementării unei platforme bazate pe tehnologia 

„cloud computing”, care să faciliteze integrarea și sinergiile în beneficiul producătorilor europeni, având la 

bază conceptul de punere în comun și redistribuire dinamică a stocurilor de resurse critice și necritice 

utilizate în procesul de producție, pentru a reduce în mod drastic necesarul de capital circulant și costurile. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 239 
=== ITRE/5310 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 02 02 77 22 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 77 22       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Rezervă           

Total       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Întreprinderile mici și mijlocii: modele de guvernanță și finanțare specifice rețelelor de 

afaceri 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Toate statele membre se confruntă în prezent cu dificultăți în ceea ce privește investițiile, scăderea 

gradului de competitivitate a sectorului producției industriale, iar poziția deținută de Uniunea Europeană 

în domeniul științei și al inovării industriale continuă să se fragilizeze, în condițiile în care o serie de 

probleme ale societății, precum schimbările climatice, transportul sustenabil, energia regenerabilă, 

siguranța și securitatea alimentară și îmbătrânirea populației continuă să se agraveze.  

Obiectivul proiectului-pilot referitor la „Întreprinderile mici și mijlocii: modele de guvernanță și finanțare 

specifice rețelelor de afaceri” este de a realiza o analiză comparativă a celor mai bune practici (incluzând 

legislația referitoare la tipurile de societăți comerciale, formele de asociere, sprijinul guvernamental 

acordat rețelelor de afaceri etc.) din diferite state membre, pentru a putea înțelege modul de funcționare și 

structura rețelelor de afaceri și impactul acestora asupra gestiunii și finanțării IMM-urilor. Proiectul se 

va axa pe identificarea și popularizarea, prin intermediul măsurilor relevante de sprijin de la nivel 

național și de la nivelul UE, a unor metode adecvate și eficiente de creare a unei serii de relații relevante 

din punct de vedere juridic între două sau mai multe întreprinderi care își desfășoară activitatea în același 

sector sau sunt interdependente.  

Rețelele de afaceri reprezintă forme de asociere între mai mulți antreprenori în vederea realizării unui 

proiect comun. Prin intermediul unui contract de rețea, două sau mai multe întreprinderi își asumă 

responsabilitatea de a exercita, în comun, una sau mai multe activități economice care fac parte din 

obiectul lor de activitate, pentru a-și consolida în mod reciproc capacitatea de inovare și competitivitatea 
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pe piață. Rețelele de afaceri permit întreprinderilor individuale participante să își mențină independența 

și identitatea, oferindu-le în același timp posibilitatea de a-și consolida în mod corespunzător structura 

organizațională, pentru a putea concura pe piețele globale. Prin urmare, proiectul-pilot propune un 

instrument adecvat, menit să fie utilizat de întreprinderile europene, printre care se numără 

microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii care sunt foarte eficiente, însă care, adesea, nu pot 

concura în materie de inovare și internaționalizare cu companiile mai mari și mai solid structurate. 

Rețelele de afaceri reprezintă un concept cu adevărat inovator, întrucât acestea instituie, pe de o parte, o 

nouă formă de asociere în vederea realizării unui proiect și creează, pe de altă parte, posibilitatea inițierii 

unui proces de asociere bazat pe instrumente mai structurate, cum ar fi contractele de rețea, care oferă 

mai multe garanții și implică mai multe obligații, conducând astfel la apariția unor noi entități cu 

personalitate juridică. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 

Obiectivul proiectului-pilot referitor la „Întreprinderile mici și mijlocii: modele de guvernanță și finanțare 

specifice rețelelor de afaceri” este de a realiza o analiză comparativă a celor mai bune practici din diferite 

state membre, pentru a putea înțelege modul de funcționare și structura rețelelor de afaceri și impactul 

acestora asupra gestiunii și finanțării IMM-urilor.  

Proiectul se va axa pe identificarea și diseminarea unor metode de creare a unei serii de relații relevante din 

punct de vedere juridic între două sau mai multe întreprinderi care își desfășoară activitatea în același sector 

sau sunt interdependente. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1108 
=== S&D//7008 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 02 77 21 — Acțiune pregătitoare — Produsul turistic european cu caracter transnațional și cultural 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 77 21 1 500 000 750 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 500 000 900 000 1 500 000 1 500 000 

Rezervă           

Total 1 500 000 750 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 500 000 900 000 1 500 000 1 500 000 

Justificare: 

Al doilea an al proiectului-pilot. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 338 
=== TRAN/5562 === 

Depus de Comisia pentru transport și turism 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Se adaugă: 02 02 77 24 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 77 24       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Rezervă           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — „Youth on the SPOT” - parteneriat special pentru turism 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Astăzi, Uniunea Europeană se confruntă cu o serie de schimbări structurale care afectează întreaga 

economie; prin urmare, și turismul este afectat de acestea. 

Una dintre cele mai stringente probleme cu care se confruntă Europa este lipsa locurilor de muncă și a 

oportunităților pentru tineri. În noiembrie 2014, peste 5 milioane de tineri europeni erau șomeri. Aceasta 

înseamnă că una din patru persoane cu vârsta sub 25 de ani este în căutarea unui loc de muncă.  

Sectorul turismului este cunoscut de multă vreme ca fiind un sector care angajează tineri. Datele 

statistice arată că numai în Uniunea Europeană, turismul furnizează peste 20 de milioane de locuri de 

muncă prin intermediul a peste două milioane de întreprinderi. În plus, dată fiind influența sa asupra 

economiei, turismul are un impact semnificativ asupra creșterii economice și a ocupării forței de muncă. 

Acestea sunt exact domeniile din UE care necesită o consolidare substanțială în urma crizei economice.  

Instituțiile UE și guvernele naționale pot să faciliteze și să sprijine crearea de locuri de muncă, după cum 

am văzut și în cazul inițiativei Garanția pentru tineret. Cu toate acestea, numai companiile și actorii din 

mediul privat pot crea locuri de muncă sau posibilități de formare profesională. Industria turismului, cu o 

serie de actori privați (hoteluri, cafenele, restaurante etc.), are acest rol unic de a contribui la rezolvarea 

crizei locurilor de muncă din Europa și la redresarea sa.  

De exemplu, un paradox interesant este faptul că țările cu cele mai ridicate rate ale șomajului în rândul 

tinerilor - Grecia, Spania, Italia și Portugalia - sunt printre cele mai populare destinații turistice din 

Europa. Astfel, industria turismului este foarte bine plasată pentru a contribui în mod proactiv la 

eforturile depuse de instituții cu scopul de a rezolva problema șomajului în rândul tinerilor.  

Industria turismului trebuie, de asemenea, să participe și să își asume responsabilități la abordarea 

problemelor sociale, în acest caz șomajul în rândul tinerilor, prin sprijinirea eforturilor sectorului public 

de a crea oportunități pentru tineri. Pentru a atinge acest obiectiv, ar trebui stabilit un parteneriat special 

privind turismul (SPOT - „special partnership on tourism”) între factorii de decizie de la nivel european și 

reprezentanții sectorului turistic.  

În cadrul SPOT, ar trebui să fie elaborat un nou parteneriat public-privat, care ar putea facilita oferta de 

locuri de muncă de înaltă calitate, de ucenicii și de stagii în industria turismului în întreaga UE, cu 

accent special pe întreprinderile mici și mijlocii. 

Acest parteneriat ar putea reuni toate tipurile de societăți, lanțul lor de aprovizionare, sindicate, instituții 

de învățământ, asociații, autorități și agenții de turism europene/naționale/regionale, organizații 

patronale și asociații de tineret. 

Această inițiativă ar putea crește gradul de conștientizare cu privire la importanța sectorului turismului 

pentru economia UE. Inițiativa ar putea, de asemenea, să stimuleze factorii de decizie din UE să 

recunoască potențialul său și să dezvolte în viitor o politică sectorială specifică, care să sprijine 

dezvoltarea și creșterea acestui sector. 

În plus, acest tip de parteneriat ar valorifica dinamismul tineretului european, astfel încât tinerii să nu 

rămână fără speranță sau oportunități și să poată privi, cu încredere, spre un viitor mai bun, având 
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posibilitatea de a intra pe piața muncii. 

În cele din urmă, dar nu în ultimul rând, este important să se sublinieze faptul că acest parteneriat este și 

în interesul sectorului turismului. Dacă Europa dorește să rămână prima destinație turistică în lume, 

industria turismului are nevoie să pregătească următoarea generație: să formeze o forță de muncă de 

înaltă calitate, sustenabilă, cu competențe ridicate în domeniul TIC și experiență în găzduirea turiștilor 

cu diferite așteptări și priorități, în special din țări terțe. Acest lucru va permite o rată mai mare de 

creștere economică și va menține atractivitatea sectorului.  

Proiectul-pilot are următoarele obiective principale:  

»cercetarea cu privire la importanța sectorului turistic pentru întreaga economie europeană și ocuparea 

forței de muncă - necesitatea de a recunoaște această importanță și de a sensibiliza publicul 

 »stimularea, consolidarea și dezvoltarea capacității de inserție profesională a tinerilor prin: 

 »asumarea angajamentului de a crea noi posturi pentru tineri (locuri de muncă, ucenicii și stagii) în 

industria turismului 

 »susținerea dobândirii de aptitudini, cunoștințe și competențe  

»elaborarea de parcursuri de carieră și facilitarea tranziției între școală și locul de muncă: organizarea 

de acțiuni de orientare profesională, de ateliere privind redactarea CV-urilor și de simulări de interviuri 

în strânsă coordonare cu instituțiile de învățământ și organizațiile de tineret. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 

Proiect-pilot nou. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 339 
=== TRAN/5563 === 

Depus de Comisia pentru transport și turism 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 02 02 77 25 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 77 25       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Rezervă           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Marca „Destinația Europa” - promovarea Europei în sectorul turismului 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Europa este prima destinație turistică pe plan mondial, deținând o cotă de piață de 52 %. În plus, turismul 

reprezintă o activitate socioeconomică majoră în Uniunea Europeană, cu un impact semnificativ asupra 
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creșterii economice, a ocupării forței de muncă și a dezvoltării sociale și poate fi un instrument important 

în combaterea declinului economic și a șomajului.  

Cu toate acestea, sectorul turismului se confruntă cu o serie de provocări care ar putea fi abordate prin 

acțiuni desfășurate atât de către întreprinderile din domeniul turismului, cât și de către părțile interesate 

din sectorul public. Una dintre aceste provocări o reprezintă creșterea concurenței din partea destinațiilor 

emergente.  

Din acest motiv, este necesar să se promoveze Europa ca destinație turistică unică și să se consolideze 

imaginea sa competitivă pe piețele îndepărtate. Prin urmare, pare necesar să se adopte o abordare 

holistică integratoare prin crearea unei imagini de marcă clare. 

Această propunere ar avea drept scop elaborarea unui ansamblu de acțiuni coordonate în mod strategic 

cu scopul de a institui o strategie pe termen lung de promovare a mărcii „Destinația Europa”. Destinațiile 

din UE trebuie să aibă o abordare specifică pentru fiecare piață pentru a pune marca europeană pe 

pachete globale utilizând noile mijloace de comunicare. 

Pentru a crește numărul de turiști în UE și, prin urmare, pentru a menține poziția Europei ca prima 

destinație turistică din lume, Comisia Europeană ar trebui să încurajeze investițiile în infrastructurile 

turistice și dezvoltarea regională și să își intensifice eforturile de promovare a mărcii „Destinația Europa” 

în cooperare cu statele membre. 

Proiectul-pilot are următoarele obiective principale:  

 — introducerea unei imagini de marcă clare și asigurarea vizibilității Europei în țările terțe importante: 

de exemplu, organizarea a patru mese rotunde la scară largă care să reunească reprezentanți ai 

sectorului din Europa (Londra și/sau Bruxelles), Asia, America de Nord și America Latină.  

 — consolidarea parteneriatelor public-private: dezvoltarea actualelor bune relații în domeniul comercial, 

precum și cooperarea cu părțile interesate și organizațiile internaționale principale, cum ar fi 

Parlamentul European, Comisia Europeană, Administrația Națională a Turismului din China (CNTA), 

Asociația Europeană a Tur-Operatorilor (ETOA), Asociația de Turism din SUA, BRAZTOA, JATA, 

directori de mari întreprinderi etc. 

 — colectarea de informații și de cunoștințe din cadrul sectorului privind o gamă largă de subiecte: 

elaborarea unui fel de model SWOT pentru sectorul turismului european + definirea factorilor-cheie ai 

succesului: 

puncte forte – ce produse conduc cu adevărat la rezervarea de călătorii în Europa și ce tendințe 

interesante încep să apară? 

puncte slabe – ce factori limitează numărul de rezervări ale vacanțelor europene (percepția 

consumatorului, preocupările legate de siguranță, fluctuațiile cursului de schimb, capacitatea hotelurilor 

și a zborurilor, prețul, vizele etc.)? 

oportunități – de consolidare sau extindere a ofertei de produse europene, în special, pentru a sprijini o 

ofertă paneuropeană mai puternică și o conștientizare mai bună a destinațiilor și itinerariilor culturale 

mai puțin cunoscute; 

amenințări – o analiză privind concurenții pentru a înțelege propunerea de valoare a altor destinații cu 

care Europa poate concura direct; 

factorii-cheie ai succesului - ce trebuie să facă marca și strategia „Destinația Europa” pentru a obține 

rezultate pozitive pentru Europa în următorii ani și ce rol poate juca industria în asigurarea adoptării și 

promovării unei mărci, garantând succesul strategiei;  

 — elaborarea de instrumente și strategii comerciale bazate pe cooperare: 

campanii comerciale online și offline de popularizare a mărcii „Destinația Europa”, elaborate pe baza 

meselor rotunde ale părților interesate (cooperare comercială cu societățile private principale din sectorul 

turistic); 
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colaborarea cu principalii parteneri mondiali din mass-media (CNN, BBC, Financial Times etc.) 

participarea la târguri de turism și la alte evenimente naționale și internaționale majore (festivaluri de 

tineret, evenimente sportive, evenimente gastronomice); 

 — creșterea gradului de conștientizare politică a importanței turismului intern pentru economia 

europeană și obținerea sprijinului diferiților factori politici pentru a elimina dezavantajele care afectează 

industria europeană a turismului. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 

Proiect-pilot nou. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4103 
=== BUDG/4103 === 

Depus de Patrizia Toia, Daniele Viotti, Pina Picierno, Flavio Zanonato 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 02 02 77 22 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 77 22       5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Rezervă           

Total       5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Inițiativa privind noile întreprinderi din economia colaborativă, finanțarea viitorului 

clasei de întreprinzători europeni 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Scopul acestui proiect-pilot este de a finanța noile întreprinderi din sectorul economiei colaborative. 

Acesta ar trebui să îi ajute să își dezvolte ideile finanțând cel puțin o parte din costurile inițiale și, în cele 

din urmă, furnizând o garanție financiară pentru propunerile cele mai ambițioase și mai riscante. Date 

fiind scara mică și costurile mai mici ale acestor tipuri de inițiative, chiar și cu o alocare relativ limitată 

de fonduri din partea UE proiectul ar trebui să poată lansa o serie de mici întreprinderi, care, în cele din 

urmă, s-ar putea dezvolta pentru a concura în acest sector.  

Obiective specifice: 

 Identificarea sectoarelor care urmează să beneficieze de economia colaborativă; 

 Definirea de noi instrumente legislative de reglementare a economiei colaborative pentru a evita o slăbire 

a potențialului inovator al acesteia; 

 Efectuarea unui recensământ specific al întreprinderilor din economia colaborativă în Europa, făcând 

schimb de bune practici între statele membre și asociațiile de întreprinderi relevante; 
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 Oferirea de sprijin financiar și garanții economice întreprinderilor promițătoare, chiar dacă proiectul 

acestora este prea riscant pentru a fi finanțat de instituțiile bancare obișnuite; 

 Definirea unui model de economie colaborativă în concordanță cu valorile europene, care are grijă de 

drepturile consumatorilor și ale lucrătorilor implicați; 

Acțiuni propuse: 

 Colaborarea cu întreprinderile și asociațiile locale în vederea creării unei rețele europene de 

întreprinderi care își desfășoară activitatea în domeniul economiei colaborative; 

 Crearea unor burse și forme de sprijin financiar dedicate în mod specific cercetătorilor și tinerilor 

întreprinzători care doresc să-și axeze eforturile pe domeniile legate de economia colaborativă.  

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 

Economia colaborativă schimbă vechile servicii și piețe în moduri neimaginabile în urmă cu doar câțiva ani. 

În 2013, dimensiunea pieței din acest sector era de circa 3,5 miliarde de euro la nivel mondial, în prezent 

Comisia Europeană estimează un potențial de creștere care depășește 100 de miliarde de euro. Proiectul ar 

putea finanța fie întreprinderi, fie universități și centre de cercetare pentru a spori capacitatea acestora de a 

produce produse și servicii gata de a fi introduse pe piață. În prezent, multe dintre întreprinderile din 

economia colaborativă care se bucură de cel mai mare succes au început de la o idee la scară foarte mică care 

a fost apoi aplicată la nivel mondial. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4124 
=== BUDG/4124 === 

Depus de Victor Negrescu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 02 02 77 22 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 77 22       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Rezervă           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Rubrică: 

Proiect pilot — Competențele digitale: noi profesii, noi metode de educație, noi locuri de muncă 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Obiectivul acestui proiect pilot este de a pregăti economia europeană, piața forței de muncă și cadrele 

didactice pentru utilizarea noilor competențe digitale, prin stimularea recunoașterii noilor profesii din 

sectorul digital și prin crearea unor metodologii comune care să permită statelor membre ale UE să se 

afle în prima linie a acestei revoluții digitale. Proiectul va consta în crearea mai multor grupuri de lucru 

formate din experți din statele membre care vor face schimb de idei și vor propune soluții cu privire la 

modul în care sistemele de educație ar putea oferi instruire pentru noile competențe digitale, cu privire la 
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definirea și recunoașterea acestor noi profesii și cu privire la noile exigențe și cereri, precum și la statutul 

social a noilor locuri de muncă din sectorul digital. Obiectivul acestui proiect este de a pregăti materialele 

și propunerile necesare pentru a permite UE și statelor membre să facă față acestei noi tendințe din 

economia europeană. Activitățile specifice care se vor desfășura în cadrul acestui proiect pilot vor face 

obiectul unui proces de consultare între statele membre și actorii din domeniul educației, serviciilor 

sociale și pieței muncii. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 

Acest proiect pilot a primit gradul B în urma evaluării efectuate de Comisia Europeană. 

Proiectul va moderniza sistemul de educație în funcție de noile tendințe, astfel încât ofere o pregătire în 

domeniul noilor competențe digitale, permițând recunoașterea și identificarea exigențelor, solicitărilor și 

statutului social al acestor noi locuri de muncă din sectorul digital. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4229 
=== BUDG/4229 === 

Depus de Paul Rübig, Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Jean Arthuis 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 02 02 77 22 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 77 22       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Rezervă           

Total       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Competitivitatea întreprinderilor și întreprinderile mici și mijlocii (COSME) 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Cunoștințele și competențele sunt esențiale nu numai pentru bunăstarea personală a fiecărui cetățean, ci 

și pentru dezvoltarea durabilă și creșterea economică. Prin urmare, este important ca oamenii care vin 

din țări aflate în criză economică și socială, în special cei tineri, să aibă o perspectivă, astfel încât să li se 

dea ocazia de a crea valoare adăugată nu numai pentru ei înșiși, ci și pentru publicul larg. 

În consecință, este foarte important ca migranții și refugiații tineri să poată avea acces la cunoștințe și să 

dezvolte competențe pe care le pot folosi și la care pot recurge când se întorc în țările lor de origine.  

Astfel aceștia nu numai că își pot construi o bază existențială solidă, ci ar putea avea posibilitatea de a 

deveni antreprenori, de a-și construi propria afacere și de a crea locuri de muncă.  

În centrul acestei inițiative ar trebui să se afle programele de îndrumare ale unor diferite organizații, cum 

ar fi serviciile de protecție civilă și serviciile comunitare, precum și ale unor diferite societăți (între care se 

numără și furnizorii locali). O serie de elemente ale unui sistem de formare duală ar ajuta beneficiarii să 
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identifice nevoile specifice ale unor diferite organizații sau societăți de la fața locului.  

Situația juridică privind perioada de așteptare pentru începerea unei activități economice este foarte 

diferită de la un stat membru la altul. Pentru ca proiectul-pilot să aibă succes, va fi, prin urmare, necesar 

să se treacă în revistă cadrele juridice naționale actuale și să se identifice cele mai bune practici care ar 

putea fi promovate pentru a accelera procedurile, astfel încât tinerii migranți să poate profita de 

programele propuse cât se poate de repede de la sosirea lor.  

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 

În această perioadă, în care presiunea exercitată de migrație este din ce în ce mai mare, Uniunii Europene i 

se solicită să asigure sprijin pentru a face față fluxurilor de migranți și refugiați, nu numai în ceea ce privește 

ajutorul umanitar, ci și obligațiile sociale privind susținerea migranților cu privire la consolidarea 

competențelor lor.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4396 
=== BUDG/4396 === 

Depus de João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, 

Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 02 02 77 22 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 77 22       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Rezervă           

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Măsuri de promovare a cooperării și a parteneriatelor între microîntreprinderi și 

întreprinderi mici și mijlocii 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Criza economică și socială a dus la închiderea a mii de microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii 

(IMM-uri) pe întreg teritoriul UE.  

Scopul acestui proiect este de a promova parteneriatele dintre acest tip de întreprinderi, pentru a contribui 

la consolidarea lor, pentru a le întări poziția pe piață și pentru a crea locuri de muncă.  

În cadrul eforturilor de promovare și de stimulare a asociațiilor de IMM-uri, proiectul-pilot va ține seama 

și de necesitatea de a proteja interesele economice și sociale ale acestora, pentru a contracara emergența 

tot mai accentuată a monopolurilor în interiorul UE și pentru a le permite IMM-urilor să facă față 

comportamentului anticoncurențial și constrângerilor pe care le întâmpină pe piața unică. 

Temei juridic: 
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Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 

Având în vedere faptul că nici programul COSME și nici programul Erasmus pentru tineri antreprenori nu 

fac referire la importanța parteneriatelor dintre IMM-uri și nu oferă stimulente în acest sens, acest proiect-

pilot este un punct de pornire important pentru eforturile de protejare și de promovare a creșterii IMM-urilor 

și pentru repoziționarea acestora pe piață, astfel încât ele să poată supraviețui. În cadrul eforturilor de 

promovare și de stimulare a parteneriatelor dintre IMM-uri, proiectul-pilot va ține seama și de necesitatea de 

a le proteja interesele economice și sociale. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4515 
=== BUDG/4515 === 

Depus de Angelika Mlinar 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 02 02 77 22 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 77 22       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Rezervă           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Instrumentul IMM pentru promovarea participării femeilor 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Acest proiect-pilot își propune să ofere întreprinderilor mici și mijlocii stabilite în UE sau într-o țară 

asociată la programul Orizont 2020 posibilitatea să beneficieze de finanțare și sprijin din partea UE 

pentru proiectele de inovare care le permit să crească și să își extindă activitățile în alte țări, atât în 

Europa, cât și în afara acesteia.  

În paralel, în etapele 1 și 2, se propune o asistență pentru dezvoltarea antreprenorială și inovare, pentru a 

ajuta IMM-urile. Proiectul-pilot va stabili un program de asistență specific pentru femeile antreprenoare, 

în paralel cu programul existent. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 

În timp ce în Europa nu există suficienți antreprenori care să își ducă la bun sfârșit ideea de a-și lansa propria 

afacere, numărul femeilor antreprenoare este chiar mai scăzut, în mod disproporționat, decât cel al bărbaților 

antreprenori. Economia europeană are nevoie de mai mulți antreprenori care să se arunce în arenă. Prin 
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urmare, implementarea proiectului-pilot „Instrumentul IMM pentru promovarea participării femeilor” va 

spori succesul femeilor antreprenoare într-un sector dominat de bărbați prin intermediul unui serviciu 

specific de asistență care să abordeze cele mai mari obstacole care stau în calea antreprenoriatului în rândul 

femeilor. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4570 
=== BUDG/4570 === 

Depus de Marian Harkin, Anneli Jäätteenmäki, Renate Weber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 02 02 77 22 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 77 22       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Rezervă           

Total       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — reducerea șomajului în rândul tinerilor și înființarea de cooperative ca o măsură în 

vederea înmulțirii oportunităților de muncă în UE 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

În UE, două dintre grupurile afectate în prezent de șomaj au un potențial foarte mare: tinerii și 

persoanele care au absolvit o instituție de învățământ superior. Aceste grupuri ar putea crea locuri de 

muncă în UE, lucrând în cooperative proprii, dar pentru acest lucru au nevoie de consiliere și sprijin 

printr-o formare profesională adaptată la piața muncii.  

Cooperativele de lucrători reprezintă o modalitate fezabilă din punct de vedere economic pentru a începe 

o activitate de antreprenoriat și, având în vedere caracterul lor comunitar, precum și oportunitățile și 

responsabilitățile comune aferente, reprezintă o modalitate cu riscuri reduse pentru participanți de a 

munci și de a deține totodată o parte din întreprindere. Participanții vor crea noi cooperative de lucrători, 

îmbinând competențele profesionale deosebite și cunoștințele individuale în avantajul și beneficiul 

comunității. Aceste cooperative pot oferi locuri de muncă durabile proprietarilor/angajaților lor pentru 

că, din cauza cheltuielilor generale reduse, au un avantaj competitiv în raport cu majoritatea celorlalte 

forme de întreprinderi. Proiectul-pilot este planificat să fie lansat în cele trei state membre care dețin cea 

mai mare experiență în acest domeniu. 

Principalul său obiectiv este de a contribui la reducerea șomajului în rândul tinerilor prin stabilirea de 

bune practici în domeniu la nivelul întregii Europe. Etapele proiectului-pilot sunt următoarele:  

 1. acțiuni preliminare și inițierea programului în trei țări diferite (primul an); 

 2. elaborarea și realizarea de cursuri de formare (primul și al doilea an); 

 3. înființarea cooperativelor cu grupuri-țintă (al doilea an) și monitorizarea acestora; 

 4. evaluarea de către experți a obstacolelor juridice din calea acestor întreprinderi (al treilea an, în cazul 

posibilei continuări a proiectului-pilot sub forma unei acțiuni pregătitoare); 

 5. evaluarea rezultatelor (al treilea an, în cazul posibilei continuări a proiectului-pilot sub forma unei 

acțiuni pregătitoare); și 

 6. raportarea rezultatelor, inclusiv propunerea unor eventuale activități operaționale suplimentare (al 

treilea an, în cazul posibilei continuări a proiectului-pilot sub forma unei acțiuni pregătitoare). 



 

 58 

Finanțarea globală a proiectului-pilot ar putea fi programată în felul următor: 

– 600 000 EUR în 2016; 

– 800 000 EUR în 2017; 

– 500 000 EUR în 2018 (al treilea an, în cazul posibilei continuări a proiectului-pilot sub forma unei 

acțiuni pregătitoare). 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 

Proiectul-pilot sprijină ferm una dintre prioritățile-cheie ale UE, și anume aceea de a crește gradul de 

ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 397 
=== ECON/6313 === 

Depus de Comisia pentru afaceri economice și monetare 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 02 02 77 22 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 77 22       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Rezervă           

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Promovarea și stimularea asociațiilor între microîntreprinderi, întreprinderi mici și 

întreprinderi mijlocii 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Criza economică și socială a dus la închiderea a mii de microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii 

(IMM) pe întreg teritoriul UE. Scopul acestui proiect este de a promova asociațiile de astfel de 

întreprinderi, pentru a contribui la consolidarea lor, pentru a le întări poziția pe piață și pentru a crea 

locuri de muncă. 

În cadrul eforturilor de promovare și de stimulare a asociațiilor de IMM-uri, proiectul-pilot va ține seama 

și de necesitatea de a proteja interesele economice și sociale ale acestora, pentru a contracara emergența 

tot mai accentuată a monopolurilor în interiorul UE și pentru a le permite IMM-urilor să facă față 

comportamentului anticoncurențial și constrângerilor pe care le întâmpină pe piața unică. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 
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bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 

Având în vedere faptul că nici programul COSME, și nici programul Erasmus pentru tineri antreprenori nu 

face referire la importanța asociațiilor de IMM-uri și nu oferă stimulente în acest sens, acest proiect-pilot 

este un punct de pornire important pentru eforturile de protejare și de promovare a creșterii IMM-urilor și 

pentru repoziționarea acestora pe piață, astfel încât ele să poată supraviețui. În cadrul eforturilor de 

promovare și de stimulare a asociațiilor de IMM-uri, proiectul-pilot va ține seama și de necesitatea de a 

proteja interesele economice și sociale ale acestora. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1040 
=== GUE//7265 === 

Depus de Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 02 02 77 22 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 77 22       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Rezervă           

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Măsuri de promovare a cooperării și a parteneriatelor între microîntreprinderi și 

întreprinderi mici și mijlocii 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Criza economică și socială a dus la închiderea a mii de microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii 

(IMM-uri) pe întreg teritoriul UE.  

Scopul acestui proiect este de a promova parteneriatele dintre acest tip de întreprinderi, pentru a contribui 

la consolidarea lor, pentru a le întări poziția pe piață și pentru a crea locuri de muncă.  

În cadrul eforturilor de promovare și de stimulare a parteneriatelor dintre IMM-uri, proiectul-pilot va 

ține seama și de necesitatea de a proteja interesele economice și sociale ale acestora, pentru a contracara 

apariția a din ce în ce mai multe monopoluri în interiorul UE și pentru a le permite IMM-urilor să facă 

față comportamentului anticoncurențial și constrângerilor pe care le întâmpină pe piața unică. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 

Având în vedere faptul că nici programul COSME și nici programul Erasmus pentru tineri antreprenori nu 

fac referire la importanța parteneriatelor dintre IMM-uri și nu oferă stimulente în acest sens, acest proiect-

pilot este un punct de pornire important pentru eforturile de protejare și de promovare a creșterii IMM-urilor 

și pentru repoziționarea acestora pe piață, astfel încât ele să poată supraviețui. În cadrul eforturilor de 
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promovare și de stimulare a parteneriatelor dintre IMM-uri, proiectul-pilot va ține seama și de necesitatea de 

a le proteja interesele economice și sociale. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1138 
=== S&D//7041 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 02 02 77 22 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 77 22       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Rezervă           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — „Youth on the SPOT” - parteneriat special pentru turism 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Astăzi, Uniunea Europeană se confruntă cu o serie de schimbări structurale care afectează întreaga 

economie; prin urmare, și turismul este afectat de acestea. 

Una dintre cele mai stringente probleme cu care se confruntă Europa este lipsa locurilor de muncă și a 

oportunităților pentru tineri. În noiembrie 2014, peste 5 milioane de tineri europeni erau șomeri. Aceasta 

înseamnă că una din patru persoane cu vârsta sub 25 de ani este în căutarea unui loc de muncă.  

Sectorul turismului este cunoscut de multă vreme ca fiind un sector care angajează tineri. Datele 

statistice arată că, numai în Uniunea Europeană, turismul furnizează peste 20 de milioane de locuri de 

muncă prin intermediul a peste două milioane de întreprinderi. În plus, dată fiind influența sa asupra 

economiei, turismul are un impact semnificativ asupra creșterii economice și a ocupării forței de muncă. 

Acestea sunt exact domeniile din UE care necesită o consolidare substanțială în urma crizei economice.  

Instituțiile UE și guvernele naționale pot să faciliteze și să sprijine crearea de locuri de muncă, după cum 

am văzut și în cazul inițiativei Garanția pentru tineret. Cu toate acestea, numai companiile și actorii din 

mediul privat pot crea locuri de muncă sau posibilități de formare profesională. Industria turismului, cu o 

serie de actori privați (hoteluri, cafenele, restaurante etc.), are acest rol unic de a contribui la rezolvarea 

crizei locurilor de muncă din Europa și la redresarea sa.  

De exemplu, un paradox interesant este faptul că țările cu cele mai ridicate rate ale șomajului în rândul 

tinerilor - Grecia, Spania, Italia și Portugalia - sunt printre cele mai populare destinații turistice din 

Europa. Astfel, industria turismului este foarte bine plasată pentru a contribui în mod proactiv la 

eforturile depuse de instituții cu scopul de a rezolva problema șomajului în rândul tinerilor.  

Industria turismului trebuie, de asemenea, să participe și să își asume responsabilități la abordarea 

problemelor sociale, în acest caz șomajul în rândul tinerilor, prin sprijinirea eforturilor sectorului public 

de a crea oportunități pentru tineri. Pentru a atinge acest obiectiv, ar trebui stabilit un parteneriat special 

privind turismul (SPOT - „special partnership on tourism”) între factorii de decizie de la nivel european 

și reprezentanții sectorului turistic.  

În cadrul SPOT, ar trebui să fie elaborat un nou parteneriat public-privat, care ar putea facilita oferta de 

locuri de muncă de înaltă calitate, de ucenicii și de stagii în industria turismului în întreaga UE, cu 

accent special pe întreprinderile mici și mijlocii. 

Acest parteneriat ar putea reuni toate tipurile de societăți, lanțul lor de aprovizionare, sindicate, instituții 
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de învățământ, asociații, autorități și agenții de turism europene/naționale/regionale, organizații 

patronale și asociații de tineret. 

Această inițiativă ar putea crește gradul de conștientizare cu privire la importanța sectorului turismului 

pentru economia UE. Inițiativa ar putea, de asemenea, să stimuleze factorii de decizie din UE să 

recunoască potențialul său și să dezvolte în viitor o politică sectorială specifică, care să sprijine 

dezvoltarea și creșterea acestui sector. 

În plus, acest tip de parteneriat ar valorifica dinamismul tineretului european, astfel încât tinerii să nu 

rămână fără speranță sau oportunități și să poată privi, cu încredere, spre un viitor mai bun, având 

posibilitatea de a intra pe piața muncii. 

În cele din urmă, dar nu în ultimul rând, este important să se sublinieze faptul că acest parteneriat este și 

în interesul sectorului turismului. Dacă Europa dorește să rămână prima destinație turistică în lume, 

industria turismului are nevoie să pregătească următoarea generație: să formeze o forță de muncă de 

înaltă calitate, sustenabilă, cu competențe ridicate în domeniul TIC și experiență în găzduirea turiștilor 

cu diferite așteptări și priorități, în special din țări terțe. Acest lucru va permite o rată mai mare de 

creștere economică și va menține atractivitatea sectorului.  

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 

Proiectul-pilot are următoarele obiective principale:  

Cercetarea cu privire la importanța sectorului turistic pentru întreaga economie europeană și ocuparea forței 

de muncă - necesitatea de a recunoaște această importanță și de a sensibiliza publicul 

Stimularea, consolidarea și dezvoltarea capacității de inserție profesională a tinerilor prin: 

Asumarea angajamentului de a crea noi posturi pentru tineri (locuri de muncă, ucenicii și stagii) în industria 

turismului 

Susținerea dobândirii de aptitudini, cunoștințe și competențe  

Elaborarea de parcursuri de carieră și facilitarea tranziției între școală și locul de muncă: organizarea de 

acțiuni de orientare profesională, de ateliere privind redactarea CV-urilor și de simulări de interviuri 

împreună cu instituțiile de învățământ și organizațiile de tineret. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4100 
=== BUDG/4100 === 

Depus de Marietje Schaake 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 02 02 77 22 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 77 22       2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Rezervă           

Total       2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Rubrică: 
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Proiect-pilot — Consolidarea implicării părților interesate și accesul la informație în ceea ce privește 

negocierile comerciale 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Acest proiect-pilot ar trebui să consolideze și să îmbunătățească eforturile Comisiei Europene privind 

implicarea părților interesate și accesul la informație în ceea ce privește negocierile comerciale. Acest 

lucru reprezintă cea mai mare preocupare imediată în ceea ce privește negocierile privind Parteneriatul 

transatlantic pentru comerț și investiții. Proiectul ar trebui să vizeze implicarea publicului larg și a 

tuturor părților interesate și asigurarea unui nivel cât mai ridicat de transparență în legătură cu 

activitățile Direcției Generale Comerț, mai ales în ceea ce privește Parteneriatul transatlantic pentru 

comerț și investiții (TTIP). Acesta include traduceri, evenimente menite să încurajeze implicarea și 

dialogul cum ar fi evenimentele destinatei presei sau părților interesate, publicarea de informații, 

consultări și publicații legate de acțiunile ulterioare.  

DG Comerț ar trebui să aibă, de asemenea, capacitatea să implice în mod mai activ părțile interesate din 

afara Bruxelles-ului, în statele membre. Este necesar ca informațiile să devină accesibile într-un mod mai 

eficient și să fie aduse în atenția părților interesate, inclusiv a cetățenilor europeni. Există o mulțime de 

informații, dar nu sunt întotdeauna ușor de găsit sau de accesat.  

Acest proiect ar trebui să includă inițiative atât online, cât și offline.  

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 

Este esențial să se intensifice și să se îmbunătățească eforturile Comisiei Europene în implicarea părților 

interesate și accesul la informație în ceea ce privește negocierile comerciale.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1140 
=== S&D//7043 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 02 02 77 23 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 77 23       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Rezervă           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Marca „Destinația Europa” - promovarea Europei în sectorul turismului 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Europa este prima destinație turistică pe plan mondial, deținând o cotă de piață de 52 %. În plus, turismul 
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reprezintă o activitate socioeconomică majoră în Uniunea Europeană, cu un impact semnificativ asupra 

creșterii economice, a ocupării forței de muncă și a dezvoltării sociale și poate fi un instrument important 

în combaterea declinului economic și a șomajului.  

Cu toate acestea, sectorul turismului se confruntă cu o serie de provocări care ar putea fi abordate prin 

acțiuni desfășurate atât de către întreprinderile din domeniul turismului, cât și de către părțile interesate 

din sectorul public. Una dintre aceste provocări o reprezintă creșterea concurenței din partea destinațiilor 

emergente.  

Din acest motiv, este necesar să se promoveze Europa ca destinație turistică unică și să se consolideze 

imaginea sa competitivă pe piețele îndepărtate. Prin urmare, pare necesar să se adopte o abordare 

holistică integratoare prin crearea unei imagini de marcă clare. 

Această propunere ar avea drept scop elaborarea unui ansamblu de acțiuni coordonate în mod strategic 

cu scopul de a institui o strategie pe termen lung de promovare a mărcii „Destinația Europa”. Destinațiile 

din UE trebuie să aibă o abordare specifică pentru fiecare piață pentru a pune marca europeană pe 

pachete globale utilizând noile mijloace de comunicare. 

Pentru a crește numărul de turiști în UE și, prin urmare, pentru a menține poziția Europei ca prima 

destinație turistică din lume, Comisia Europeană ar trebui să încurajeze investițiile în infrastructurile 

turistice și dezvoltarea regională și să își intensifice eforturile de promovare a mărcii „Destinația Europa” 

în cooperare cu statele membre. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 

Introducerea unei imagini de marcă și asigurarea vizibilității Europei 

Consolidarea parteneriatelor 

Colectarea de informații și de cunoștințe din cadrul sectorului 

Puncte forte – ce produse conduc cu adevărat la rezervarea de călătorii în Europa și ce tendințe interesante 

încep să apară? 

Puncte slabe – ce factori limitează numărul de rezervări ale vacanțelor europene?  

Oportunități – de consolidare sau extindere a ofertei de produse europene 

Amenințări – o analiză privind concurenții  

Factorii-cheie ai succesului - ce este necesar pentru a obține rezultate bune? 

Elaborarea de instrumente și strategii comerciale bazate pe cooperare 

Participarea la târguri de turism și la alte evenimente naționale și internaționale  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4061 
=== BUDG/4061 === 

Depus de Bas Belder 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 03 01 — Funcționarea și dezvoltarea pieței interne a bunurilor și serviciilor 
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Se modifică comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 03 01 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000   22 193 000 17 000 000 

Rezervă           

Total 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000   22 193 000 17 000 000 

Comentarii: 

După paragraful: 

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile .......... precum și la funcționarea și dezvoltarea acesteia: 

Se modifică textul după cum urmează: 

– măsuri menite să eficientizeze funcționarea pieței interne și să garanteze cetățenilor și întreprinderilor 

acces la cât mai multe drepturi și oportunități care decurg din deschiderea și aprofundarea pieței interne 

fără frontiere, precum și posibilitatea de a exercita pe deplin aceste drepturi și oportunități, și măsuri de 

monitorizare și evaluare privind exercitarea practică de către cetățeni și întreprinderi a drepturilor și a 

oportunităților lor, cu scopul de a identifica și de a facilita înlăturarea oricăror obstacole care i-ar putea 

împiedica să se bucure pe deplin de aceste drepturi; 

– apropierea standardelor și introducerea unui sistem de informare în domeniul standardelor și 

reglementărilor tehnice; examinarea normelor notificate de statele membre, de statele AELS și de Turcia, 

precum și traducerea proiectelor de regulamente tehnice; 

– finanțarea coordonării administrative și tehnice și a cooperării dintre organismele notificate, granturi 

destinate sprijinirii Organizației Europene pentru Agremente Tehnice (EOTA) și a proiectelor de interes 

pentru Uniune întreprinse de organisme externe; 

– aplicarea legislației Uniunii în domeniul dispozitivelor medicale, al produselor cosmetice, al produselor 

alimentare, al produselor textile, al produselor chimice, al clasificării și etichetării substanțelor și 

preparatelor, al autovehiculelor și al siguranței, al jucăriilor, al metrologiei legale și al preambalajelor, 

precum și al calității mediului, al generatoarelor de aerosoli, și măsuri de informare și publicitate pentru 

o mai bună cunoaștere a legislației Uniunii; 

– o examinare completă a reglementărilor în vederea efectuării modificărilor necesare și în vederea 

realizării unei analize generale a eficacității măsurilor luate pentru buna funcționare a pieței interne, 

precum și evaluarea impactului global al pieței interne asupra întreprinderilor și a economiei, inclusiv 

achiziționarea de date și accesul serviciilor Comisiei la baze de date externe, precum și acțiuni precise 

menite să îmbunătățească înțelegerea funcționării pieței interne și să recompenseze participarea activă la 

promovarea funcționării pieței interne; 

– consolidarea apropierii sectoriale în domeniile de aplicare a directivelor din cadrul „noii abordări”, în 

special extinderea acestei „noi abordări” la celelalte sectoare; 

– punerea în aplicare a programului strategic privind piața internă și supravegherea pieței, măsuri de 

punere în aplicare pentru Regulamentul (CE) nr. 765/2008, atât pentru infrastructuri, cât și pentru 

supravegherea pieței, precum și pentru Regulamentul (CE) nr. 764/2008, pentru procedurile legate de 

aplicarea anumitor norme tehnice naționale la produsele comercializate în mod legal într-un alt stat 

membru; 

– dezvoltarea unui spațiu unificat de securitate și apărare, cu măsuri de punere în aplicare pentru Directiva 

2009/43/CE de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în 

interiorul Uniunii, precum și acțiuni în direcția coordonării procedurilor privind achizițiile publice pentru 

aceste produse la nivelul Uniunii. Creditele pot acoperi elaborarea de studii și măsuri de sensibilizare cu 

privire la aplicarea legislației adoptate; 

– participarea la negocierile acordurilor de recunoaștere reciprocă și, în cadrul acordurilor europene, 

sprijinirea țărilor asociate pentru a le permite adoptarea acquis-ului Uniunii; 
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– măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, în special măsurile care decurg din 

revizuirea regulamentului REACH [comunicarea COM(2013) 49 final]; 

– acțiuni legate de punerea în aplicare a Directivei 2014/60/UE privind restituirea bunurilor culturale; 

– punerea în aplicare și monitorizarea dispozițiilor care reglementează contractele de achiziții publice în 

scopul de a garanta funcționarea lor optimală și adevărata lor deschidere, inclusiv sensibilizarea și 

formarea diferitelor părți la aceste contracte; introducerea și utilizarea de noi tehnologii în diverse 

domenii de funcționare a acestor contracte; adaptarea continuă a cadrului legislativ și normativ la 

evoluțiile acestor contracte, generată, în special, de globalizarea piețelor și acordurile internaționale 

existente sau viitoare; 

– consolidarea cooperării administrative prin intermediul, inter alia, al Sistemului de informare al pieței 

interne (IMI), aprofundarea cunoștințelor cu privire la legislația privind piața internă între statele 

membre și buna aplicare a acesteia, sprijinul acordat cooperării administrative între autoritățile 

însărcinate cu aplicarea legislației în domeniul pieței interne, în scopul de a atinge obiectivele strategice 

de la Lisabona, astfel cum au fost definite în strategia politică anuală; 

– o parte din acest credit va fi utilizată pentru atingerea unui nivel similar de transpunere în practică și 

de aplicare a legislației UE de către organismele naționale, în scopul de a combate denaturările 

concurenței și de a contribui la asigurarea unor condiții competitive egale, 

– garantarea finalizării și gestionării pieței interne, în special în materie de liberă circulație a serviciilor, 

recunoaștere a calificărilor profesionale și proprietate intelectuală și industrială: elaborarea unor 

propuneri pentru înființarea unui brevet al Uniunii; 

– analiza efectelor generate de înlăturarea obstacolelor pentru piața internă a serviciilor, precum și de 

măsurile existente ca parte a continuării liberalizării progresive a serviciilor poștale, coordonarea 

politicilor Uniunii în materie de servicii poștale în ceea ce privește serviciile internaționale și, în special, 

în ceea ce privește participanții la activitățile Uniunii Poștale Universale (UPU), de cooperarea cu țările 

din Europa Centrală și de Est, precum și a implicațiilor concrete ale aplicării dispozițiilor Acordului 

General privind Comerțul cu Servicii (GATS) în sectorul serviciilor poștale și suprapunerile cu 

regulamentele UPU. 

Justificare: 

Legislația UE trebuie transpusă în practică și aplicată în mod aprofundat. Denaturările concurenței apar dacă 

legislația UE nu este transpusă în practică și aplicată în mod corespunzător. Comisiei Europene îi revine 

sarcina de a monitoriza măsura în care statele membre transpun în practică și aplică legislația UE în mod 

corect. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4064 
=== BUDG/4064 === 

Depus de Bas Belder 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 03 01 — Funcționarea și dezvoltarea pieței interne a bunurilor și serviciilor 

Se modifică comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 03 01 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000   22 193 000 17 000 000 

Rezervă           

Total 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000   22 193 000 17 000 000 

Comentarii: 
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După paragraful: 

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile .......... precum și la funcționarea și dezvoltarea acesteia: 

Se modifică textul după cum urmează: 

– măsuri menite să eficientizeze funcționarea pieței interne și să garanteze cetățenilor și întreprinderilor 

acces la cât mai multe drepturi și oportunități care decurg din deschiderea și aprofundarea pieței interne 

fără frontiere, precum și posibilitatea de a exercita pe deplin aceste drepturi și oportunități, și măsuri de 

monitorizare și evaluare privind exercitarea practică de către cetățeni și întreprinderi a drepturilor și a 

oportunităților lor, cu scopul de a identifica și de a facilita înlăturarea oricăror obstacole care i-ar putea 

împiedica să se bucure pe deplin de aceste drepturi; 

– apropierea standardelor și introducerea unui sistem de informare în domeniul standardelor și 

reglementărilor tehnice; examinarea normelor notificate de statele membre, de statele AELS și de Turcia, 

precum și traducerea proiectelor de regulamente tehnice; 

– finanțarea coordonării administrative și tehnice și a cooperării dintre organismele notificate, granturi 

destinate sprijinirii Organizației Europene pentru Agremente Tehnice (EOTA) și a proiectelor de interes 

pentru Uniune întreprinse de organisme externe; 

– aplicarea legislației Uniunii în domeniul dispozitivelor medicale, al produselor cosmetice, al produselor 

alimentare, al produselor textile, al produselor chimice, al clasificării și etichetării substanțelor și 

preparatelor, al autovehiculelor și al siguranței, al jucăriilor, al metrologiei legale și al preambalajelor, 

precum și al calității mediului, al generatoarelor de aerosoli, și măsuri de informare și publicitate pentru 

o mai bună cunoaștere a legislației Uniunii; 

– o examinare completă a reglementărilor în vederea efectuării modificărilor necesare și în vederea 

realizării unei analize generale a eficacității măsurilor luate pentru buna funcționare a pieței interne, 

precum și evaluarea impactului global al pieței interne asupra întreprinderilor și a economiei, inclusiv 

achiziționarea de date și accesul serviciilor Comisiei la baze de date externe, precum și acțiuni precise 

menite să îmbunătățească înțelegerea funcționării pieței interne și să recompenseze participarea activă la 

promovarea funcționării pieței interne; 

– simplificarea legislației UE și o reducere a sarcinii administrative și a costurilor de conformitate. 

Costurile totale nete suportate de întreprinderi ar trebui micșorate prin reducerea sarcinii de 

reglementare generale. Sarcinile generate de noile propuneri legislative vor fi compensate prin 

reduceri de amploare similară, astfel încât soldul anual al costurilor totale nete suportate de 

întreprinderi să fie apropiat de sau sub zero, 

– optimizarea analizelor de impact ca urmare a faptului că Comitetul de analiză a reglementării va 

deveni independent de Comisia Europeană. Includerea unor experți independenți în acest comitet va 

reprezenta un prim pas în cadrul acestui proces, 

– reducerea sarcinii administrative, care nu ar trebui să se limiteze la legislația nouă, ci să implice și 

reexaminarea legislației UE în vigoare în ansamblul său, 

– tranziția înspre principiul datelor comune de intrare în vigoare, care să facă legislația UE mai 

accesibilă pentru utilizatori, deoarece ar intra în vigoare într-un număr limitat de date specifice în 

fiecare an,  

– consolidarea apropierii sectoriale în domeniile de aplicare a directivelor din cadrul „noii abordări”, în 

special extinderea acestei „noi abordări” la celelalte sectoare; 

– punerea în aplicare a programului strategic privind piața internă și supravegherea pieței, măsuri de 

punere în aplicare pentru Regulamentul (CE) nr. 765/2008, atât pentru infrastructuri, cât și pentru 

supravegherea pieței, precum și pentru Regulamentul (CE) nr. 764/2008, pentru procedurile legate de 

aplicarea anumitor norme tehnice naționale la produsele comercializate în mod legal într-un alt stat 

membru; 
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– dezvoltarea unui spațiu unificat de securitate și apărare, cu măsuri de punere în aplicare pentru Directiva 

2009/43/CE de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în 

interiorul Uniunii, precum și acțiuni în direcția coordonării procedurilor privind achizițiile publice pentru 

aceste produse la nivelul Uniunii. Creditele pot acoperi elaborarea de studii și măsuri de sensibilizare cu 

privire la aplicarea legislației adoptate; 

– participarea la negocierile acordurilor de recunoaștere reciprocă și, în cadrul acordurilor europene, 

sprijinirea țărilor asociate pentru a le permite adoptarea acquis-ului Uniunii; 

– măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, în special măsurile care decurg din 

revizuirea regulamentului REACH [comunicarea COM(2013) 49 final]; 

– acțiuni legate de punerea în aplicare a Directivei 2014/60/UE privind restituirea bunurilor culturale; 

– punerea în aplicare și monitorizarea dispozițiilor care reglementează contractele de achiziții publice în 

scopul de a garanta funcționarea lor optimală și adevărata lor deschidere, inclusiv sensibilizarea și 

formarea diferitelor părți la aceste contracte; introducerea și utilizarea de noi tehnologii în diverse 

domenii de funcționare a acestor contracte; adaptarea continuă a cadrului legislativ și normativ la 

evoluțiile acestor contracte, generată, în special, de globalizarea piețelor și acordurile internaționale 

existente sau viitoare; 

– consolidarea cooperării administrative prin intermediul, inter alia, al Sistemului de informare al pieței 

interne (IMI), aprofundarea cunoștințelor cu privire la legislația privind piața internă între statele 

membre și buna aplicare a acesteia, sprijinul acordat cooperării administrative între autoritățile 

însărcinate cu aplicarea legislației în domeniul pieței interne, în scopul de a atinge obiectivele strategice 

de la Lisabona, astfel cum au fost definite în strategia politică anuală; 

– garantarea finalizării și gestionării pieței interne, în special în materie de liberă circulație a serviciilor, 

recunoaștere a calificărilor profesionale și proprietate intelectuală și industrială: elaborarea unor 

propuneri pentru înființarea unui brevet al Uniunii; 

– analiza efectelor generate de înlăturarea obstacolelor pentru piața internă a serviciilor, precum și de 

măsurile existente ca parte a continuării liberalizării progresive a serviciilor poștale, coordonarea 

politicilor Uniunii în materie de servicii poștale în ceea ce privește serviciile internaționale și, în special, 

în ceea ce privește participanții la activitățile Uniunii Poștale Universale (UPU), de cooperarea cu țările 

din Europa Centrală și de Est, precum și a implicațiilor concrete ale aplicării dispozițiilor Acordului 

General privind Comerțul cu Servicii (GATS) în sectorul serviciilor poștale și suprapunerile cu 

regulamentele UPU. 

Justificare: 

Costurile administrative și de conformitate care decurg din legislația UE trebuie reduse în mod real. Comisia 

Europeană poate recurge la recomandările înaintate de Grupul la nivel înalt condus de Dr. Stoiber și de 

organismele independente din mai multe state membre reunite sub numele de RegWatchEurope. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 443 
=== IMCO/6577 === 

Depus de Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 03 01 — Funcționarea și dezvoltarea pieței interne a bunurilor și serviciilor 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 03 01 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000 500 000 1 500 000 22 693 000 18 500 000 

Rezervă           
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 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

Total 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000 500 000 1 500 000 22 693 000 18 500 000 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 97 
=== FEMM/6002 === 

Depus de Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 03 02 01 — Sprijin pentru activitățile de standardizare efectuate de CEN, CENELEC și ETSI 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 03 02 01 17 843 714 16 100 331 17 970 000 18 100 000 17 970 000 16 300 000   17 970 000 16 300 000 

Rezervă           

Total 17 843 714 16 100 331 17 970 000 18 100 000 17 970 000 16 300 000   17 970 000 16 300 000 

Comentarii: 

După paragraful: 

În conformitate cu obiectivul general de menținere .......... corespunzătoare, acest credit este destinat să 

acopere: 

Se modifică textul după cum urmează: 

– obligațiile financiare rezultând din contractele care urmează să fie semnate cu organismele europene de 

normalizare (precum Institutul European de Normalizare în Telecomunicații, Comitetul European de 

Normalizare și Comitetul European de Normalizare Electrotehnică) pentru elaborarea normelor; 

– verificarea și certificarea conformității cu normele și proiectele de demonstrare; 

– cheltuielile cu contractele în vederea executării programului și a proiectelor menționate mai sus. 

Contractele respective acoperă următoarele domenii: cercetare, asociere, evaluare, lucrări tehnice, 

coordonare, burse, subvenții, formare și mobilitatea personalului științific, participare la acordurile 

internaționale și participare la cheltuielile cu echipamentul; 

– îmbunătățirea performanței organismelor de normalizare; 

– promovarea calității în normalizare și verificarea acesteia; 

– sprijinirea transpunerii normelor europene în norme naționale, în special prin traducerea acestora; 

– acțiunile în materie de informare, promovare și vizibilitate a normalizării și promovarea intereselor 

europene în normalizarea internațională; 

– serviciile de secretariat ale comitetelor tehnice; 

– proiectele tehnice în domeniul testelor de conformitate cu normele; 

– examinarea conformității proiectelor de standarde cu mandatele relevante; 

– programele de cooperare cu țările terțe și de asistență acordată acestora; 

– executarea lucrărilor necesare pentru a permite aplicarea armonioasă a normelor internaționale de 

tehnologie a informației în Uniune; 

– determinarea metodelor de certificare și elaborarea metodelor tehnice de certificare; 



 

 69 

– promovarea aplicării normelor în contractele de achiziții publice; 

– coordonarea diferitelor acțiuni care au drept scop pregătirea și consolidarea punerii în aplicare a 

normelor (ghiduri de utilizare, demonstrații etc.). La pregătirea standardelor, ar trebui să se țină seama 

de eventualele particularități legate de gen. 

Finanțarea Uniunii trebuie să fie utilizată în vederea definirii și a punerii în aplicare a acțiunii de normalizare 

de comun acord cu principalii participanți: industria, reprezentanții lucrătorilor, consumatorii, atunci când 

este relevant inclusiv organizațiile femeilor, întreprinderile mici și mijlocii, institutele de 

standardizarenormalizare naționale și europene,ale Uniunii, agențiile competente în materie de achiziții 

publice din statele membre, toți utilizatorii și factorii de decizie la nivel național și la nivelul Uniunii în 

materie de politică industrială. 

Justificare: 

La pregătirea standardelor ar trebui să se țină seama de analiza posibilelor diferențe legate de gen, pentru a 

lua în considerare nevoile diferitelor segmente ale populației. În acest scop ar trebui să fie consultate și 

organizațiile femeilor, atunci când este relevant, acestea reprezentând o parte din consumatorii cu nevoi 

specifice. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 444 
=== IMCO/6578 === 

Depus de Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 03 02 01 — Sprijin pentru activitățile de standardizare efectuate de CEN, CENELEC și ETSI 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 03 02 01 17 843 714 16 100 331 17 970 000 18 100 000 17 970 000 16 300 000  1 800 000 17 970 000 18 100 000 

Rezervă           

Total 17 843 714 16 100 331 17 970 000 18 100 000 17 970 000 16 300 000  1 800 000 17 970 000 18 100 000 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4139 
=== BUDG/4139 === 

Depus de Victor Negrescu, Comisia pentru bugete 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 03 02 02 — Sprijin pentru organizațiile care reprezintă întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) 

și părțile interesate din cadrul societății în ceea ce privește activitățile de standardizare 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 03 02 02 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 500 000 500 000 4 343 000 2 800 000 

Rezervă           

Total 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 500 000 500 000 4 343 000 2 800 000 

Justificare: 

Este necesară accelerarea procesului de standardizare a activităților IMM-urilor pentru a reduce risipa, a 
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crește calitatea și a mări productivitatea. De asemenea, îmbunătățirea difuzării acestor standarde poate mări 

maturitatea IMM-urilor, ceea ce poate duce și la o creștere a rentabilității. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4397 
=== BUDG/4397 === 

Depus de João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia 

Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 03 02 02 — Sprijin pentru organizațiile care reprezintă întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) 

și părțile interesate din cadrul societății în ceea ce privește activitățile de standardizare 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 03 02 02 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 960 750 575 000 4 803 750 2 875 000 

Rezervă           

Total 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 960 750 575 000 4 803 750 2 875 000 

Justificare: 

Acest credit este destinat să acopere costurile aferente funcționării și activităților desfășurate de organizațiile 

neguvernamentale și nonprofit europene care reprezintă interesele IMM-urilor și ale consumatorilor, precum 

și interesele în materie de protecție a mediului și interesele sociale în ceea ce privește activitățile de 

standardizare. Având în vedere situația economică actuală, asistența pentru microîntreprinderi și 

întreprinderile mici și mijlocii este de importanță vitală pentru acest sector, care joacă un rol determinant în 

economiile statelor membre. Prin urmare, este important să se creeze mecanisme de sprijin pentru IMM-uri 

și/sau să se consolideze mecanismele existente. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1041 
=== GUE//7266 === 

Depus de Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 03 02 02 — Sprijin pentru organizațiile care reprezintă întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) 

și părțile interesate din cadrul societății în ceea ce privește activitățile de standardizare 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 03 02 02 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 960 750 575 000 4 803 750 2 875 000 

Rezervă           

Total 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 960 750 575 000 4 803 750 2 875 000 

Justificare: 

Acest credit este destinat să acopere costurile aferente funcționării și activităților desfășurate de organizațiile 

neguvernamentale și nonprofit europene care reprezintă interesele IMM-urilor și ale consumatorilor, precum 

și interesele în materie de protecție a mediului și interesele sociale în ceea ce privește activitățile de 

standardizare. Având în vedere situația economică actuală, asistența pentru microîntreprinderi și 

întreprinderile mici și mijlocii este de importanță vitală pentru acest sector, care joacă un rol determinant în 

economiile statelor membre. Prin urmare, este important să se creeze mecanisme de sprijin pentru IMM-uri 

și/sau să se consolideze mecanismele existente. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 445 
=== IMCO/6579 === 

Depus de Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 03 02 02 — Sprijin pentru organizațiile care reprezintă întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) 

și părțile interesate din cadrul societății în ceea ce privește activitățile de standardizare 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 03 02 02 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000  1 400 000 3 843 000 3 700 000 

Rezervă           

Total 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000  1 400 000 3 843 000 3 700 000 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4073 
=== BUDG/4073 === 

Depus de Jens Geier, Comisia pentru bugete 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 03 03 — Agenția Europeană pentru Produse Chimice — Legislația privind produsele chimice 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 03 03 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 3 900 300 3 900 300 72 805 000 72 805 000 

Rezervă           

Total 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 3 900 300 3 900 300 72 805 000 72 805 000 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 630 
=== EFDD/7860 === 

Depus de Grupul Europa Libertății și Democrației Directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 03 03 — Agenția Europeană pentru Produse Chimice — Legislația privind produsele chimice 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 03 03 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 -18 904 700 -18 904 700 50 000 000 50 000 000 

Rezervă           

Total 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 -18 904 700 -18 904 700 50 000 000 50 000 000 

Justificare: 
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Această majorare enormă comparativ cu bugetul pe 2015 nu este acceptabilă. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 410 
=== ENVI/6113 === 

Depus de Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 03 03 — Agenția Europeană pentru Produse Chimice — Legislația privind produsele chimice 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 03 03 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 3 900 300 3 900 300 72 805 000 72 805 000 

Rezervă           

Total 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 3 900 300 3 900 300 72 805 000 72 805 000 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 446 
=== IMCO/6580 === 

Depus de Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 03 04 — Instrumente pentru guvernanța pieței interne 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 03 04 4 000 000 3 394 146 3 650 000 3 500 000 3 650 000 3 250 000  250 000 3 650 000 3 500 000 

Rezervă           

Total 4 000 000 3 394 146 3 650 000 3 500 000 3 650 000 3 250 000  250 000 3 650 000 3 500 000 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 98 
=== FEMM/6003 === 

Depus de Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Capitolul 02 04 — Orizont 2020 — Cercetare cu privire la întreprinderi 

Se modifică comentariile după cum urmează: 

Comentarii: 

După paragraful: 

Acest credit va fi folosit pentru Orizont 2020 — Programul-cadru .......... pentru competitivitate și inovare 

(PCI) anterior. 
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Se modifică textul după cum urmează: 

Orizont 2020 joacă un rol central în punerea în aplicare a inițiativei emblematice „O Uniune a inovării” din 

cadrul Strategiei Europa 2020 și a altor inițiative emblematice, în special „O Europă eficientă din punctul de 

vedere al utilizării resurselor”, „O politică industrială adaptată erei globalizării” și „O agendă digitală pentru 

Europa”, precum și în dezvoltarea și funcționarea Spațiului european de cercetare (SEC). Orizont 2020 va 

contribuicontribuie la dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și pe inovare în cadrul întregii 

Uniuni,Uniunii, prin mobilizarea de fonduri suplimentare suficiente pentru cercetare, dezvoltare și inovare. 

Acest program va fi pus în aplicare pentru îndeplinirea obiectivelora îndeplini obiectivele generale 

prevăzute la articolul 179 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în scopul de a contribuiastfel 

încât să contribuie la crearea unei societăți a cunoașterii bazate pe Spațiul european de cercetare, și 

anume:anume prin sprijinirea cooperării transnaționale la toate nivelurilenivelurile, în întreaga Uniune, prin 

sporirea dinamismului, a creativității și a excelenței cercetării europene până la limitele cunoașterii, prin 

consolidarea din punct de vedere calitativ și cantitativ a resurselor umane din cercetare și tehnologie în 

Europa din punct de vedere calitativ și cantitativ,care își desfășoară activitatea în Europa în domeniul 

cercetării și al tehnologiei, precum și prin consolidarea capacităților de cercetare și inovare în toată Europa 

șiîntreaga Europă și prin asigurarea utilizării optime a acestora. Se va acorda o atenție deosebită implicării 

femeilor antreprenoare și cercetătoare, cu scopul de a consolida participarea acestora la inovare și 

economia bazată pe cunoaștere. 

Justificare: 

Potrivit statisticilor, procentajul femeilor cercetătoare este cel mai scăzut în domeniul antreprenoriatului, 

unde numai 19% dintre cercetători sunt femei. Proporția femeilor cercetătoare este, de asemenea, în general 

scăzut în domeniile tehnologiei și ingineriei. Totodată, proporția femeilor antreprenoare în sectoarele 

tehnologiei și ingineriei este semnificativ mai scăzută decât cea a bărbaților antreprenori. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 836 
=== ALDE/8032 === 

Depus de Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 04 02 01 — Poziția de lider în sectorul spațial 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Rezervă           

Total 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Justificare: 

Amendamentul are scopul de a restabili în totalitate profilul anual inițial al acestei linii bugetare, așa cum a 

fost prevăzut înainte de 

redistribuirea creditelor de angajament pentru dotarea fondului de garantare al FEIS (Fondul european pentru 

investiții strategice). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4154 
=== BUDG/4154 === 

Depus de Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe De 

Backer, Claude Turmes 

------------------------------- 



 

 74 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 04 02 01 — Poziția de lider în sectorul spațial 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 21 970 606  180 417 258 147 533 544 

Rezervă           

Total 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 21 970 606  180 417 258 147 533 544 

Justificare: 

Acest set de amendamente își propune să contribuie la redistribuirea fondurilor alocate programului Orizont 

2020 pentru dotarea Fondului european de investiții strategice (FEIS) printr-o contribuție egală cu 4,21 % 

din toate liniile bugetare aferente programului Orizont 2020, în loc de o contribuție mai ridicată asigurată din 

câteva linii bugetare ale programului Orizont 2020, astfel cum a propus Comisia în proiectul său de buget.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4545 
=== BUDG/4545 === 

Depus de Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Comisia pentru bugete 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 04 02 01 — Poziția de lider în sectorul spațial 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Rezervă           

Total 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Justificare: 

Amendamentul are scopul de a reinstitui integral profilul anual inițial al acestei linii bugetare, așa cum a fost 

prevăzut înainte de redistribuirea creditelor de angajament pentru dotarea fondului de garantare al FEIS 

(Fondul european pentru investiții strategice). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 927 
=== EPP//7500 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 04 02 01 — Poziția de lider în sectorul spațial 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Rezervă           

Total 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Justificare: 

Ar trebui reinstituit profilul anual 2016 al liniilor bugetare aferente programului Orizont 2020 care sunt 

utilizate pentru dotarea Fondului de garantare al FEIS. Aceste amendamente reflectă angajamentul 
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Parlamentului de a reduce cât mai mult posibil impactul realocării creditelor în favoarea FEIS asupra Orizont 

2020 și a Mecanismului pentru interconectarea Europei, pentru a permite acestor programe să-și realizeze în 

totalitate obiectivele și să beneficieze de pe urma pachetelor lor financiare care au fost convenite acum doi 

ani. Ar trebui mobilizate toate mijloacele prevăzute de Regulamentul privind CFM, inclusiv Instrumentul de 

flexibilitate. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 129 
=== ITRE/5200 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 04 02 01 — Poziția de lider în sectorul spațial 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Rezervă           

Total 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Justificare: 

Amendamentul are scopul de a reinstitui integral profilul anual inițial al acestei linii bugetare, așa cum a fost 

prevăzut înainte de redistribuirea creditelor de angajament pentru dotarea fondului de garantare al FEIS 

(Fondul european de investiții strategice). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1173 
=== S&D//7080 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 04 02 01 — Poziția de lider în sectorul spațial 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Rezervă           

Total 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Justificare: 

Amendamentul are scopul de a reinstitui integral profilul anual inițial al acestei linii bugetare, așa cum a fost 

prevăzut înainte de redistribuirea creditelor de angajament pentru dotarea fondului de garantare al FEIS 

(Fondul european pentru investiții strategice). Finanțarea se va face prin recurgerea la toate mijloacele 

financiare disponibile în temeiul Regulamentului CFM (1311/2013). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 99 
=== FEMM/6004 === 

Depus de Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 



 

 76 

Postul 02 04 02 02 — Îmbunătățirea accesului la finanțarea de risc pentru investițiile în cercetare și inovare 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 02 02 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Rezervă           

Total p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Comentarii: 

Înainte de paragraful: 

Orice rambursare din instrumentele financiare efectuată .......... alineatul (3) punctul (i) din Regulamentul 

financiar. 

Se modifică textul după cum urmează: 

Obiectivul acestui credit este de a contribui la remedierea deficiențelor pieței în ceea ce privește accesul la 

finanțarea de risc pentru activitățile de cercetare și inovare. În special, mecanismul de capitaluri proprii va 

viza investițiile în fonduri de capital de risc care efectuează investiții inițiale. Acest mecanism va permite 

achiziționarea de participații, printre altele, în fonduri de capital inițial, fonduri de capital inițial pentru 

activități transfrontaliere, vehicule coinvestiționale providențiale și fonduri de capital de risc pentru faza de 

început. Mecanismul de capitaluri proprii, care se va baza pe cerere, va utiliza o abordare la nivel de 

portofoliu, în cadrul căreia fondurile de capital de risc și alți intermediari comparabili selectează 

întreprinderile în care urmează să se investească. Ar trebui să se aibă în vedere mai ales încurajarea 

participării femeilor antreprenoare la aceste mecanisme. 

Justificare: 

Unul dintre cele mai mari obstacole pentru femeile antreprenoare este în continuare accesul la finanțare, în 

special la finanțarea prin capital de risc, sectorul capitalului de risc fiind dominat de bărbați. Prin urmare, 

este important să se asigure faptul că și femeilor li se acordă oportunitatea de a avea acces la finanțarea 

disponibilă, cu scopul de a promova antreprenoriatul în rândul femeilor, întrucât proporția femeilor 

antreprenoare în UE este în continuare semnificativ mai scăzută decât cea a bărbaților antreprenori, în 

special în sectoarele tehnologiei și ingineriei. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 837 
=== ALDE/8033 === 

Depus de Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 04 02 03 — Creșterea gradului de inovare în cadrul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Rezervă           

Total 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Justificare: 

Amendamentul are scopul de a restabili în totalitate profilul anual inițial al acestei linii bugetare, așa cum a 

fost prevăzut înainte de 

redistribuirea creditelor de angajament pentru dotarea fondului de garantare al FEIS (Fondul european pentru 

investiții strategice). 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4155 
=== BUDG/4155 === 

Depus de Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe De 

Backer, Claude Turmes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 04 02 03 — Creșterea gradului de inovare în cadrul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 510 983  36 154 845 18 500 000 

Rezervă           

Total 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 510 983  36 154 845 18 500 000 

Justificare: 

Acest set de amendamente își propune să contribuie la redistribuirea fondurilor alocate programului Orizont 

2020 pentru dotarea Fondului european de investiții strategice (FEIS) printr-o contribuție egală cu 4,21 % 

din toate liniile bugetare aferente programului Orizont 2020, în loc de o contribuție mai ridicată asigurată din 

câteva linii bugetare ale programului Orizont 2020, astfel cum a propus Comisia în proiectul său de buget.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4395 
=== BUDG/4395 === 

Depus de João Ferreira, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Matt Carthy, 

Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 04 02 03 — Creșterea gradului de inovare în cadrul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 8 910 966 4 625 000 44 554 828 23 125 000 

Rezervă           

Total 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 8 910 966 4 625 000 44 554 828 23 125 000 

Justificare: 

Având în vedere situația economică actuală, asistența pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici și 

mijlocii este de importanță vitală pentru acest sector, care joacă un rol determinant în economiile statelor 

membre. Prin urmare, este important să se creeze mecanisme de sprijin pentru IMM-uri și/sau să se 

consolideze mecanismele existente. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4543 
=== BUDG/4543 === 

Depus de Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Comisia pentru bugete 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 04 02 03 — Creșterea gradului de inovare în cadrul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Rezervă           

Total 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Justificare: 

Amendamentul are scopul de a reinstitui integral profilul anual inițial al acestei linii bugetare, așa cum a fost 

prevăzut înainte de redistribuirea creditelor de angajament pentru dotarea fondului de garantare al FEIS 

(Fondul european pentru investiții strategice). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 928 
=== EPP//7501 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 04 02 03 — Creșterea gradului de inovare în cadrul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Rezervă           

Total 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Justificare: 

Ar trebui reinstituit profilul anual 2016 al liniilor bugetare aferente programului Orizont 2020 care sunt 

utilizate pentru dotarea Fondului de garantare al FEIS. Aceste modificări reflectă angajamentul 

Parlamentului de a reduce cât mai mult posibil impactul pe care îl are realocarea creditelor în favoarea FEIS 

asupra Orizont 2020 și a Mecanismului pentru interconectarea Europei, pentru a permite acestor programe 

să-și realizeze în totalitate obiectivele și să beneficieze de pe urma pachetelor lor financiare care au fost 

convenite acum doi ani. Ar trebui mobilizate toate mijloacele prevăzute de Regulamentul privind CFM, 

inclusiv Instrumentul de flexibilitate. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 100 
=== FEMM/6005 === 

Depus de Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 04 02 03 — Creșterea gradului de inovare în cadrul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) 

Se modifică comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000   35 643 862 18 500 000 

Rezervă           

Total 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000   35 643 862 18 500 000 
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Comentarii: 

După paragraful: 

Acest credit are drept scop să: 

Se modifică textul după cum urmează: 

– ofere finanțare Rețelei întreprinderilor europene instituită în temeiul programului COSME pentru 

serviciile consolidate ale acestora, care au legătură cu programul Orizont 2020. Sprijinul ar putea avea un 

caracter variat, de la îmbunătățirea serviciilor de informare și consiliere prin activități de căutare a unor 

parteneri pentru IMM-urile care doresc să dezvolte proiecte transfrontaliere în materie de inovare, până 

la furnizarea unor servicii de susținere a inovării; 

– susțină punerea în aplicare a măsurilor specifice pentru IMM-uri și să le completeze în ansamblul 

programului Orizont 2020, în special în scopul consolidării capacității de inovare a IMM-urilor. Printre 

activități se pot număra campanii de sensibilizare, informare și diseminare, activități de formare și de 

mobilitate, colaborarea în rețea și schimbul de bune practici, elaborarea de mecanisme și servicii de 

înaltă calitate de susținere a inovării cu o puternică valoare adăugată a Uniunii pentru IMM-uri (de 

exemplu, în ceea ce privește proprietatea intelectuală și gestionarea inovării, transferul de cunoștințe), 

precum și acordarea de asistență IMM-urilor pentru ca acestea să intre în contact cu parteneri din 

domeniul cercetării și inovării din întreaga Uniune, permițându-le să beneficieze de tehnologie și să își 

dezvolte capacitatea de inovare. Printre activități ar trebui incluse campanii de sensibilizare cu scopul 

de a încuraja femeile antreprenoare să participe la proiecte. Organizațiile intermediare care reprezintă 

grupuri de IMM-uri inovatoare vor fi invitate să desfășoare activități de inovare intersectoriale și 

interregionale împreună cu IMM-uri care dețin competențe complementare, pentru a crea noi lanțuri 

valorice industriale; 

– sprijine inovarea orientată către piață în vederea consolidării capacității de inovare a întreprinderilor prin 

îmbunătățirea condițiilor-cadru în materie de inovare, precum și prin înlăturarea obstacolelor specifice 

din calea dezvoltării întreprinderilor inovatoare, în special a IMM-urilor și a întreprinderilor de 

dimensiune intermediară cu potențial de creștere rapidă. Se poate acorda sprijin pentru acordarea de 

asistență specializată în materie de inovare (de exemplu, privind valorificarea proprietății intelectuale, 

rețelele de cumpărători, sprijinul pentru birourile de transfer de tehnologie, concepția strategică) și pentru 

efectuarea de analize privind politicile publice care au legătură cu inovarea. 

Justificare: 

Proporția femeilor antreprenoare în sectoarele tehnologiei și ingineriei este în continuare semnificativ mai 

scăzută decât cea a bărbaților antreprenori (de exemplu în sectorul informației și comunicațiilor mai puțin de 

20 % din totalul antreprenorilor), fiind mai scăzută și în cadrul economiei în general. Femeile antreprenoare 

ar trebui încurajate să participe în sectoarele economiei bazate pe inovare și cunoaștere. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1042 
=== GUE//7267 === 

Depus de Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 04 02 03 — Creșterea gradului de inovare în cadrul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 8 910 966 4 625 000 44 554 828 23 125 000 

Rezervă           

Total 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 8 910 966 4 625 000 44 554 828 23 125 000 
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Justificare: 

Având în vedere situația economică actuală, asistența pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici și 

mijlocii este de importanță vitală pentru acest sector, care joacă un rol determinant în economiile statelor 

membre. Prin urmare, este important să se creeze mecanisme de sprijin pentru IMM-uri și/sau să se 

consolideze mecanismele existente. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 130 
=== ITRE/5201 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 04 02 03 — Creșterea gradului de inovare în cadrul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Rezervă           

Total 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Justificare: 

Amendamentul are scopul de a reinstitui integral profilul anual inițial al acestei linii bugetare, așa cum a fost 

prevăzut înainte de redistribuirea creditelor de angajament pentru dotarea fondului de garantare al FEIS 

(Fondul european de investiții strategice). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1186 
=== S&D//7093 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 04 02 03 — Creșterea gradului de inovare în cadrul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Rezervă           

Total 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Justificare: 

Amendamentul are scopul de a reinstitui integral profilul anual inițial al acestei linii bugetare, așa cum a fost 

prevăzut înainte de redistribuirea creditelor de angajament pentru dotarea fondului de garantare al FEIS 

(Fondul european pentru investiții strategice). Finanțarea se va face prin recurgerea la toate mijloacele 

financiare disponibile în temeiul Regulamentului CFM (1311/2013). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 839 
=== ALDE/8035 === 

Depus de Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 04 03 01 — Realizarea unei economii eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor și 

rezistente la schimbările climatice, precum și a unei aprovizionări durabile cu materii prime 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Rezervă           

Total 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Justificare: 

Amendamentul are scopul de a restabili în totalitate profilul anual inițial al acestei linii bugetare, așa cum a 

fost prevăzut înainte de 

redistribuirea creditelor de angajament pentru dotarea fondului de garantare al FEIS (Fondul european pentru 

investiții strategice). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4147 
=== BUDG/4147 === 

Depus de Victor Negrescu, Comisia pentru bugete 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 04 03 01 — Realizarea unei economii eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor și 

rezistente la schimbările climatice, precum și a unei aprovizionări durabile cu materii prime 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 6 000 000 4 000 000 80 701 325 66 200 000 

Rezervă           

Total 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 6 000 000 4 000 000 80 701 325 66 200 000 

Comentarii: 

După paragraful: 

Se va acorda sprijin și pentru depășirea obstacolelor .......... simbiotice și construirea de clustere 

ecoindustriale. 

Se adaugă următorul text: 

Trebuie sprijinită cercetarea privind materialele artificiale și trebuie propuse măsuri legislative pentru a 

limita exploatarea resurselor naturale până la epuizare. 

Justificare: 

Având în vedere că, în urma creșterii populației, sunt necesare mai multe resurse, iar resursele naturale s-au 

împuținat, sunt necesare cercetări pentru a descoperi materiale similare în vederea asigurării dezvoltării 

durabile. Folosirea materialelor artificiale este necesară pentru a proteja mediul, dar și pentru a face față 

nevoilor de consum ale UE. În timp, economia va trebui să se bazeze mai puțin pe resurse naturale sau pe 

regenerarea acestora, după caz. Prin urmare, bugetul ar trebui majorat, cu o direcționare clară a acestor sume 

către cercetare. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4156 
=== BUDG/4156 === 
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Depus de Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe De 

Backer, Claude Turmes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 04 03 01 — Realizarea unei economii eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor și 

rezistente la schimbările climatice, precum și a unei aprovizionări durabile cu materii prime 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 3 560 374  78 261 699 62 200 000 

Rezervă           

Total 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 3 560 374  78 261 699 62 200 000 

Justificare: 

Acest set de amendamente își propune să contribuie la redistribuirea fondurilor alocate programului Orizont 

2020 pentru dotarea Fondului european de investiții strategice (FEIS) printr-o contribuție egală cu 4,21 % 

din toate liniile bugetare aferente programului Orizont 2020, în loc de o contribuție mai ridicată asigurată din 

câteva linii bugetare ale programului Orizont 2020, astfel cum a propus Comisia în proiectul său de buget.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4537 
=== BUDG/4537 === 

Depus de Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Comisia pentru bugete 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 04 03 01 — Realizarea unei economii eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor și 

rezistente la schimbările climatice, precum și a unei aprovizionări durabile cu materii prime 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Rezervă           

Total 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Justificare: 

Amendamentul are scopul de a reinstitui integral profilul anual inițial al acestei linii bugetare, așa cum a fost 

prevăzut înainte de redistribuirea creditelor de angajament pentru dotarea fondului de garantare al FEIS 

(Fondul european pentru investiții strategice). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 929 
=== EPP//7502 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 04 03 01 — Realizarea unei economii eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor și 

rezistente la schimbările climatice, precum și a unei aprovizionări durabile cu materii prime 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 
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 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Rezervă           

Total 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Justificare: 

Ar trebui reinstituit profilul anual 2016 al liniilor bugetare aferente programului Orizont 2020 care sunt 

utilizate pentru dotarea Fondului de garantare al FEIS. Aceste modificări reflectă angajamentul 

Parlamentului de a reduce cât mai mult posibil impactul pe care îl are realocarea creditelor în favoarea FEIS 

asupra Orizont 2020 și a Mecanismului pentru interconectarea Europei, pentru a permite acestor programe 

să-și realizeze în totalitate obiectivele și să beneficieze de pe urma pachetelor lor financiare care au fost 

convenite acum doi ani. Ar trebui mobilizate toate mijloacele prevăzute de Regulamentul privind CFM, 

inclusiv Instrumentul de flexibilitate. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 131 
=== ITRE/5202 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 04 03 01 — Realizarea unei economii eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor și 

rezistente la schimbările climatice, precum și a unei aprovizionări durabile cu materii prime 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Rezervă           

Total 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Justificare: 

Amendamentul are scopul de a reinstitui integral profilul anual inițial al acestei linii bugetare, așa cum a fost 

prevăzut înainte de redistribuirea creditelor de angajament pentru dotarea fondului de garantare al FEIS 

(Fondul european de investiții strategice). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1196 
=== S&D//7103 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 04 03 01 — Realizarea unei economii eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor și 

rezistente la schimbările climatice, precum și a unei aprovizionări durabile cu materii prime 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Rezervă           

Total 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Justificare: 

Amendamentul are scopul de a reinstitui integral profilul anual inițial al acestei linii bugetare, așa cum a fost 
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prevăzut înainte de redistribuirea creditelor de angajament pentru dotarea fondului de garantare al FEIS 

(Fondul european pentru investiții strategice). Finanțarea se va face prin recurgerea la toate mijloacele 

financiare disponibile în temeiul Regulamentului CFM (1311/2013). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 3030 
=== BUDG/3030 === 

Depus de José Manuel Fernandes, raportor 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 04 51 — Finalizarea programului-cadru de cercetare anterior — Al șaptelea program-cadru — 

CE (2007-2013) 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 51 p.m. 97 930 358 p.m. 85 800 000 p.m. 85 300 000  500 000 p.m. 85 800 000 

Rezervă           

Total p.m. 97 930 358 p.m. 85 800 000 p.m. 85 300 000  500 000 p.m. 85 800 000 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 39 
=== AFET/5049 === 

Depus de Comisia pentru afaceri externe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 04 77 02 — Proiect-pilot — Cercetarea în domeniul PSAC 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 77 02 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000 

Rezervă           

Total 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000 

Comentarii: 

Înainte de paragraful: 

Proiectul va implica: 

Se elimină următorul text: 

Acest credit este destinat să acopere angajamentele restante din anii precedenți din cadrul proiectului-pilot. 

După paragraful: 

Proiectul va implica: 

Se modifică textul după cum urmează: 

– dezvoltarea în continuare a cooperării dintre Comisie și Agenția Europeană de Apărare (AEA) în ceea 

ce privește punerea în aplicare a obiectivelor Uniunii și gestionarea creditelor de la bugetul Uniunii de 

către Agenție, astfel cum se prevede în Decizia 2011/411/PESC a Consiliului; 

– continuarea proiectului-pilot cu scopul definanțarea a finanța sau cofinanța două activități de cercetare 
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și dezvoltare cu privire la apărare, astfel cum se prevede la articolul 42 alineatele (1) și (2) din 

TUE:dezvoltare: 

– o activitate care prezintă riscuri ridicate, dar și un potențial important, rezultatele sale putând 

remodela operațiunile viitoare. Beneficiarii ar trebui să fie selectați prin intermediul unui concurs de 

idei. AEA va pune în aplicare această activitate în numele Uniunii. Statele membre, Comisia și 

SEAE vor urmări punerea în aplicare a activității în calitate de consultanți. Statele terțe și 

organizațiile care au semnat un acord administrativ cu AEA pot fi, de asemenea, invitate să 

monitorizeze activitatea; 

– o activitate de cercetare și dezvoltare pentru certificarea în conformitate cu cerințe militare și – dacă 

este cazul – cerințe civile. Statele membre și statele terțe și organizațiile care au semnat un acord 

administrativ cu AEA vor fi, de asemenea, invitate să contribuie la activitate. AEA va gestiona 

această activitate în numele Uniunii și al celorlalți membri care contribuie; 

– monitorizarea celor două procese pentru a extrage învățăminte pentru viitoarele acțiuni ale Uniunii în 

sprijinul construirii capabilităților de apărare relevante pentru PSAC și pentru statele membre. 

Statul-major al Uniunii Europene ar trebui să participe la echipa de monitorizare. 

Justificare: 

Acest proiect-pilot vizează analizarea modului în care Uniunea Europeană ar putea sprijini construirea 

capabilităților de apărare relevante pentru politica de securitate și apărare comună și pentru statele membre. 

Acest proiect pilot va duce la o acțiune pregătitoare privind cercetarea legată de PSAC, „care să pregătească 

terenul pentru un posibil viitor program privind cercetarea și tehnologia în domeniul apărării”, astfel cum s-a 

convenit în cadrul Consiliului European din 25-26 iunie. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4404 
=== BUDG/4404 === 

Depus de João Ferreira, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Neoklis 

Sylikiotis, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 04 77 02 — Proiect-pilot — Cercetarea în domeniul PSAC 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 77 02 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000  -500 000 p.m. p.m. 

Rezervă           

Total 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000  -500 000 p.m. p.m. 

Comentarii: 

Se elimină următorul text: 

Acest credit este destinat să acopere angajamentele restante din anii precedenți din cadrul proiectului-pilot. 

Proiectul va implica: 

– dezvoltarea cooperării dintre Comisie și Agenția Europeană de Apărare (AEA) în ceea ce privește 

punerea în aplicare a obiectivelor Uniunii și gestionarea creditelor de la bugetul Uniunii de către 

Agenție, astfel cum se prevede în Decizia 2011/411/PESC a Consiliului; 

– finanțarea a două activități de cercetare și dezvoltare: 

– o activitate care prezintă riscuri ridicate, dar și un potențial important, rezultatele sale putând 

remodela operațiunile viitoare. Beneficiarii ar trebui să fie selectați prin intermediul unui concurs de 
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idei. AEA va pune în aplicare această activitate în numele Uniunii. Statele membre, Comisia și 

SEAE vor urmări punerea în aplicare a activității în calitate de consultanți. Statele terțe și 

organizațiile care au semnat un acord administrativ cu AEA pot fi, de asemenea, invitate să 

monitorizeze activitatea; 

– o activitate de cercetare și dezvoltare pentru certificarea în conformitate cu cerințe militare și – dacă 

este cazul – cerințe civile. Statele membre și statele terțe și organizațiile care au semnat un acord 

administrativ cu AEA vor fi, de asemenea, invitate să contribuie la activitate. AEA va gestiona 

această activitate în numele Uniunii și al celorlalți membri care contribuie; 

– monitorizarea celor două procese pentru a extrage învățăminte pentru viitoarele acțiuni ale Uniunii în 

sprijinul construirii capabilităților de apărare relevante pentru PSAC și pentru statele membre. 

Statul-major al Uniunii Europene ar trebui să participe la echipa de monitorizare. 

Dacă este cazul, Secretarul General al NATO ar trebui să fie invitat să trimită un observator la reuniunile 

organizate în cadrul acestui proiect-pilot. 

Nu vor fi finanțate în cadrul acestui proiect-pilot activitățile privind armele care, prin natura lor, nu ar fi 

conforme cu dreptul umanitar internațional, activitățile privind armele letale sau extrem de distructive și 

privind tehnologiile aferente legate de focoase și nici activitățile legate de identificarea și angajarea 

autonomă a țintelor fără interacțiune umană. 

Justificare: 

În temeiul articolului 41 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, orice cheltuială ce rezultă în 

urma unor acțiuni care au implicații militare sau din domeniul apărării nu pot fi acoperite din bugetul 

Uniunii. Prin urmare, proiectul-pilot privind cercetarea din domeniul PSAC, condus de Comisie împreună cu 

AEA, trebuie să fie sistat. Respinge cu fermitate orice implicare a fondurilor programului Orizont 2020 sau 

ale bugetului UE și orice finanțare din aceste fonduri pentru cercetarea în domeniul militar, civil-militar sau 

de securitate în general și pentru dezvoltarea sistemelor de aeronave pilotate de la distanță (RPAS) în 

special. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1015 
=== EPP//7606 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 04 77 02 — Proiect-pilot — Cercetarea în domeniul PSAC 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 77 02 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000 

Rezervă           

Total 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000 

Comentarii: 

Înainte de paragraful: 

Proiectul va implica: 

Se elimină următorul text: 

Acest credit este destinat să acopere angajamentele restante din anii precedenți din cadrul proiectului-pilot. 

După paragraful: 

Proiectul va implica: 
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Se modifică textul după cum urmează: 

– dezvoltarea în continuare a cooperării dintre Comisie și Agenția Europeană de Apărare (AEA) în ceea 

ce privește punerea în aplicare a obiectivelor Uniunii și gestionarea creditelor de la bugetul Uniunii de 

către Agenție, astfel cum se prevede în Decizia 2011/411/PESC a Consiliului; 

– continuarea proiectului-pilot cu scopul de a finanța sau cofinanțafinanțarea a două activități de 

cercetare și dezvoltare cu privire la apărare, astfel cum se prevede la articolul 42 alineatele (1) și (2) 

din TUE:dezvoltare: 

– o activitate care prezintă riscuri ridicate, dar și un potențial important, rezultatele sale putând 

remodela operațiunile viitoare. Beneficiarii ar trebui să fie selectați prin intermediul unui concurs de 

idei. AEA va pune în aplicare această activitate în numele Uniunii. Statele membre, Comisia și 

SEAE vor urmări punerea în aplicare a activității în calitate de consultanți. Statele terțe și 

organizațiile care au semnat un acord administrativ cu AEA pot fi, de asemenea, invitate să 

monitorizeze activitatea; 

– o activitate de cercetare și dezvoltare pentru certificarea în conformitate cu cerințe militare și – dacă 

este cazul – cerințe civile. Statele membre și statele terțe și organizațiile care au semnat un acord 

administrativ cu AEA vor fi, de asemenea, invitate să contribuie la activitate. AEA va gestiona 

această activitate în numele Uniunii și al celorlalți membri care contribuie; 

– monitorizarea celor două procese pentru a extrage învățăminte pentru viitoarele acțiuni ale Uniunii în 

sprijinul construirii capabilităților de apărare relevante pentru PSAC și pentru statele membre. 

Statul-major al Uniunii Europene ar trebui să participe la echipa de monitorizare. 

Justificare: 

Acest proiect-pilot vizează analizarea modului în care Uniunea Europeană ar putea sprijini construirea 

capabilităților de apărare relevante pentru politica de securitate și apărare comună și pentru statele membre. 

El va conduce la o acțiune pregătitoare privind cercetarea legată de PSAC, „care să pregătească terenul 

pentru un posibil viitor program privind cercetarea și tehnologia în domeniul apărării”, astfel cum s-a 

convenit în cadrul Consiliului European din 25-26 iunie. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1043 
=== GUE//7268 === 

Depus de Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 04 77 02 — Proiect-pilot — Cercetarea în domeniul PSAC 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 77 02 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000  -500 000 p.m. p.m. 

Rezervă           

Total 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000  -500 000 p.m. p.m. 

Justificare: 

În temeiul articolului 41 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, orice cheltuială ce rezultă în 

urma unor acțiuni care au implicații militare sau din domeniul apărării nu pot fi acoperite din bugetul 

Uniunii. Prin urmare, proiectul-pilot privind cercetarea din domeniul PSAC, condus de Comisie împreună cu 

AEA, trebuie să fie sistat. Respinge cu fermitate orice implicare a fondurilor programului Orizont 2020 sau 

ale bugetului UE și orice finanțare din aceste fonduri pentru cercetarea în domeniul militar, civil-militar sau 

de securitate în general și pentru dezvoltarea sistemelor de aeronave pilotate de la distanță (RPAS) în 

special. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 161 
=== ITRE/5232 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 05 01 — Dezvoltarea și furnizarea de infrastructuri și servicii globale de radionavigație prin 

satelit (Galileo) până în 2020 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 05 01 817 199 000 580 847 661 588 169 000 308 000 000 586 569 000 293 520 000 1 600 000 14 480 000 588 169 000 308 000 000 

Rezervă           

Total 817 199 000 580 847 661 588 169 000 308 000 000 586 569 000 293 520 000 1 600 000 14 480 000 588 169 000 308 000 000 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 162 
=== ITRE/5233 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 05 02 — Furnizarea de servicii prin satelit care îmbunătățesc performanțele GPS pentru a 

acoperi treptat întreaga regiune a Conferinței Europene a Aviației Civile (CEAC) până în 2020 (EGNOS) 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 05 02 240 000 000 200 824 669 260 000 000 215 000 000 246 667 000 202 825 000 13 333 000 12 175 000 260 000 000 215 000 000 

Rezervă           

Total 240 000 000 200 824 669 260 000 000 215 000 000 246 667 000 202 825 000 13 333 000 12 175 000 260 000 000 215 000 000 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 164 
=== ITRE/5235 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 05 51 — Finalizarea programelor europene de radionavigație prin satelit (EGNOS și Galileo) 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 05 51 p.m. 77 585 659 p.m. 17 000 000 p.m. 15 000 000  2 000 000 p.m. 17 000 000 

Rezervă           

Total p.m. 77 585 659 p.m. 17 000 000 p.m. 15 000 000  2 000 000 p.m. 17 000 000 

Justificare: 
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Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4402 
=== BUDG/4402 === 

Depus de Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 06 01 — Furnizarea de servicii operaționale care se bazează pe observații spațiale și date in situ 

(Copernicus) 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 06 01 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

Rezervă           

Total 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

Justificare: 

Programul Copernicus pune la dispoziția cetățenilor, a autorităților publice, a factorilor de decizie, a 

oamenilor de știință, a antreprenorilor și a întreprinderilor o gamă extraordinară de informații legate de 

planeta noastră, într-un format complet, gratuit și deschis. Solicităm restabilirea sumelor propuse de 

Comisie. 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1044 
=== GUE//7269 === 

Depus de Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 06 01 — Furnizarea de servicii operaționale care se bazează pe observații spațiale și date in situ 

(Copernicus) 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 06 01 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

Rezervă           

Total 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

Justificare: 

Programul Copernicus pune la dispoziția cetățenilor, a autorităților publice, a factorilor de decizie, a 

oamenilor de știință, a antreprenorilor și a întreprinderilor o gamă extraordinară de informații legate de 

planeta noastră, într-un format complet, gratuit și deschis. Solicităm restabilirea sumelor propuse de 

Comisie. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 165 
=== ITRE/5236 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Articolul 02 06 01 — Furnizarea de servicii operaționale care se bazează pe observații spațiale și date in situ 

(Copernicus) 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 06 01 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

Rezervă           

Total 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4403 
=== BUDG/4403 === 

Depus de Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 06 02 — Dezvoltarea unei capacități autonome a Uniunii de observare a Pământului 

(Copernicus) 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 06 02 440 220 000 427 844 424 461 214 000 475 000 000 454 216 000 450 420 000 6 998 000 24 580 000 461 214 000 475 000 000 

Rezervă           

Total 440 220 000 427 844 424 461 214 000 475 000 000 454 216 000 450 420 000 6 998 000 24 580 000 461 214 000 475 000 000 

Justificare: 

Programul Copernicus este un element central al eforturilor Uniunii Europene de a monitoriza Pământul și 

numeroasele ecosisteme ale acestuia, care asigură totodată că cetățenii sunt pregătiți și protejați în fața 

crizelor și catastrofelor naturale sau cauzate de om. Bazat pe cunoștințe științifice profund ancorate, dar și pe 

decenii de investiții ale UE în cercetare și dezvoltare tehnologică, programul este un bun exemplu al 

cooperării strategice europene în domeniul cercetării spațiale și al dezvoltării industriale.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 166 
=== ITRE/5237 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 06 02 — Dezvoltarea unei capacități autonome a Uniunii de observare a Pământului 

(Copernicus) 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 06 02 440 220 000 427 844 424 461 214 000 475 000 000 454 216 000 450 420 000 6 998 000 24 580 000 461 214 000 475 000 000 

Rezervă           

Total 440 220 000 427 844 424 461 214 000 475 000 000 454 216 000 450 420 000 6 998 000 24 580 000 461 214 000 475 000 000 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 389 
=== ECON/6302 === 

Depus de Comisia pentru afaceri economice și monetare 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 03 01 01 — Cheltuieli cu funcționarii și agenții temporari din domeniul de politică „Concurență” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

03 01 01 78 992 075 78 992 075 83 068 696 83 068 696 82 603 357 82 603 357 465 339 465 339 83 068 696 83 068 696 

Rezervă           

Total 78 992 075 78 992 075 83 068 696 83 068 696 82 603 357 82 603 357 465 339 465 339 83 068 696 83 068 696 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

Pentru a avansa în lupta împotriva planificării fiscale agresive a companiilor naționale printr-o mai bună 

utilizare a schimbului automat de informații cu privire la deciziile fiscale între autoritățile fiscale naționale, 

unitatea pentru ajutoarele de stat din cadrul DG COMP ar trebui să dispună de resurse adecvate, în 

conformitate cu propunerea de buget a Comisiei. Anchetele privind ajutoarele de stat s-au dovedit a fi un 

instrument foarte eficient împotriva concurenței fiscale neloiale. Comisia a admis că, în trecut, anchetele nu 

au putut fi demarate din cauza lipsei de personal. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 683 
=== EFDD/7919 === 

Depus de Grupul Europa Libertății și Democrației Directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 03 01 01 — Cheltuieli cu funcționarii și agenții temporari din domeniul de politică „Concurență” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

03 01 01 78 992 075 78 992 075 83 068 696 83 068 696 82 603 357 82 603 357 -3 611 282 -3 611 282 78 992 075 78 992 075 

Rezervă           

Total 78 992 075 78 992 075 83 068 696 83 068 696 82 603 357 82 603 357 -3 611 282 -3 611 282 78 992 075 78 992 075 

Justificare: 

Nu este obligatoriu să se majoreze nivelul creditelor alocate acestei linii bugetare față de nivelul din 2015. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 554 
=== EMPL/6232 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 01 01 — Cheltuieli cu funcționarii și personalul temporar în domeniul de politică „Ocuparea 

forței de muncă, afaceri sociale și incluziune” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 01 01 66 755 356 66 755 356 66 625 792 66 625 792 66 252 563 66 252 563 373 229 373 229 66 625 792 66 625 792 

Rezervă           

Total 66 755 356 66 755 356 66 625 792 66 625 792 66 252 563 66 252 563 373 229 373 229 66 625 792 66 625 792 

Justificare: 

Acest amendament reinstituie proiectul de buget.  

Se reinstituie proiectul de buget 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 684 
=== EFDD/7920 === 

Depus de Grupul Europa Libertății și Democrației Directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 01 02 01 — Personal extern 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 01 02 01 3 932 556 3 932 556 4 780 312 4 780 312 4 755 646 4 755 646 -1 755 646 -1 755 646 3 000 000 3 000 000 

Rezervă           

Total 3 932 556 3 932 556 4 780 312 4 780 312 4 755 646 4 755 646 -1 755 646 -1 755 646 3 000 000 3 000 000 

Justificare: 

Este posibil să se facă reduceri la această linie bugetară. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 560 
=== EMPL/6245 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 01 02 01 — Personal extern 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 01 02 01 3 932 556 3 932 556 4 780 312 4 780 312 4 755 646 4 755 646 24 666 24 666 4 780 312 4 780 312 

Rezervă           

Total 3 932 556 3 932 556 4 780 312 4 780 312 4 755 646 4 755 646 24 666 24 666 4 780 312 4 780 312 

Justificare: 

Se reinstituie proiectul de buget 2016.  

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Proiect de amendament 544 
=== EMPL/6200 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 01 02 11 — Alte cheltuieli de gestiune 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 01 02 11 4 520 635 4 520 635 5 218 111 5 218 111 5 218 111 5 218 111 -697 476 -697 476 4 520 635 4 520 635 

Rezervă           

Total 4 520 635 4 520 635 5 218 111 5 218 111 5 218 111 5 218 111 -697 476 -697 476 4 520 635 4 520 635 

Justificare: 

Dată fiind marja bugetară redusă, nu este necesară majorarea creditelor de angajament și de plată peste 

nivelul din 2015. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4405 
=== BUDG/4405 === 

Depus de Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 01 04 01 — Cheltuieli de sprijin pentru Fondul social european și asistența tehnică neoperațională 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 01 04 01 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 3 800 000 3 800 000 17 400 000 17 400 000 

Rezervă           

Total 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 3 800 000 3 800 000 17 400 000 17 400 000 

Justificare: 

Dat fiind impactul social al crizei economice și financiare și al politicilor de austeritate implementate ca 

răspuns la presiunile apărute ca urmare a memorandumurilor de înțelegere și a programelor de ajustare, 

asistența tehnică și creditele operaționale destinate fondului trebuie majorate. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 657 
=== EFDD/7892 === 

Depus de Grupul Europa Libertății și Democrației Directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 01 04 01 — Cheltuieli de sprijin pentru Fondul social european și asistența tehnică neoperațională 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 01 04 01 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 -3 600 000 -3 600 000 10 000 000 10 000 000 

Rezervă           

Total 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 -3 600 000 -3 600 000 10 000 000 10 000 000 
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Justificare: 

Nu considerăm această linie bugetară drept o prioritate care trebuie sprijinită. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 558 
=== EMPL/6240 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 01 04 01 — Cheltuieli de sprijin pentru Fondul social european și asistența tehnică neoperațională 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 01 04 01 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 1 800 000 1 800 000 15 400 000 15 400 000 

Rezervă           

Total 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 1 800 000 1 800 000 15 400 000 15 400 000 

Justificare: 

Se reinstituie proiectul de buget 2016. 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4086 
=== BUDG/4086 === 

Depus de Jens Geier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 01 04 02 — Cheltuieli de sprijin pentru Programul pentru ocuparea forței de muncă și inovare 

socială 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 01 04 02 4 300 000 4 300 000 4 728 000 4 728 000 3 728 000 3 728 000 1 000 000 1 000 000 4 728 000 4 728 000 

Rezervă           

Total 4 300 000 4 300 000 4 728 000 4 728 000 3 728 000 3 728 000 1 000 000 1 000 000 4 728 000 4 728 000 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 545 
=== EMPL/6201 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 01 04 02 — Cheltuieli de sprijin pentru Programul pentru ocuparea forței de muncă și inovare 

socială 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 
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Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 01 04 02 4 300 000 4 300 000 4 728 000 4 728 000 3 728 000 3 728 000 1 200 000 1 200 000 4 928 000 4 928 000 

Rezervă           

Total 4 300 000 4 300 000 4 728 000 4 728 000 3 728 000 3 728 000 1 200 000 1 200 000 4 928 000 4 928 000 

Justificare: 

Pentru a îmbunătăți eficacitatea programelor privind ocuparea forței de muncă și inovarea socială, linia 

bugetară este majorată cu 200 000 EUR. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 546 
=== EMPL/6202 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 01 04 05 — Cheltuieli de sprijin pentru Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate 

persoane 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 01 04 05 425 000 425 000 430 000 430 000 430 000 430 000 20 000 20 000 450 000 450 000 

Rezervă           

Total 425 000 425 000 430 000 430 000 430 000 430 000 20 000 20 000 450 000 450 000 

Justificare: 

Pentru a evita dificultățile inițiale aferente unui program nou-lansat, linia bugetară dedicată programului 

FEAD ar trebui majorată. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 797 
=== VERT/7726 === 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 04 02 77 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 77       3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000 

Rezervă           

Total       3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Către locuri de muncă fără azbest în UE 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Obiectiv 
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Azbestul este una dintre cele mai răspândite substanțe cancerigene din mediul profesional, care cauzează aproximativ o jumătate din decesele provocate de cancerul 

profesional.
1
 

Aproximativ 125 de milioane de persoane din întreaga lume sunt expuse la azbest la locul de muncă. Potrivit estimărilor OMS, în fiecare an peste 107 000 de decese pot fi 

atribuite expunerii profesionale la azbest. 
2
 

Azbestul se utilizează în aproximativ 3 000 de situații, inclusiv în textilele, hârtia și panourile „ignifuge”, în garniturile de ambreiaj și frână, în țevi și foi din ciment de azbest, în 

produse pentru pardoseală și acoperiș, în materiale pentru izolare electrică și termică, în straturi de acoperire și ecrane termice. Fibrele de azbest pot fi filate și transformate în 

textile. 

Azbestul se includea adesea în componența țiglei, iar în automobile se folosea la frâne sau ca fibră izolantă. Azbestul se utiliza în mod obișnuit pentru a filtra o gamă largă de 

lichide - de la bere la substanțe chimice. Se folosea chiar și în componența echipamentelor de protecție. Sistemele tehnice de protecție împotriva incendiilor se bazau adesea pe 

utilizarea azbestului. 

În Europa utilizarea azbestului este interzisă, însă lucrătorii se pot expune la azbest în timpul lucrărilor de eliminare a acestuia sau se pot expune accidental, în timpul 

lucrărilor de întreținere și demolare. Pentru eliminarea azbestului există norme stricte în ceea ce privește măsurile de prevenire, expunerea accidentală prezentând, așadar, un 

risc mult mai ridicat, deoarece pericolul nu este conștientizat. 

În prezent, azbestul se mai găsește în: 

– clădiri industriale 

– locuințe 

– nave 

– sisteme de încălzire și răcire 

– echipamente și instalații de lucru. 
3
 

Prin prezenta acțiune pregătitoare se urmărește promovarea punerii în aplicare a Directivei 2009/148/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea 

la azbest la locul de muncă și monitorizarea Rezoluției Parlamentului European din 14 martie 2013 referitoare la amenințările la adresa sănătății la locul de muncă legate de 

azbest.  

 

Legături cu prioritățile Comisiei EMPL și inițiativele legislative sau politice de la nivelul UE 

Sănătatea și securitatea în muncă 

Prezenta acțiune pregătitoare va prevedea implementarea rapidă a raportului Comisiei EMPL privind amenințările la adresa sănătății la locul de muncă legate de azbest și 

perspectivele de eliminare completă a azbestului existent (2012/2065(INI)), adoptat în ședință plenară la 14 martie 2013.  

Aceasta va contribui la punerea în aplicare adecvată a Directivei 2009/148/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția lucrătorilor 

împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă.  

Acțiunea pregătitoare va contribui, de asemenea, la strategia UE în domeniul sănătății și siguranței pentru 2014-2020, în care se confirmă faptul că bolile provocate de azbest 

impun în continuare o atenție specifică. 

 

Acțiunile și măsurile care urmează a fi finanțate 

Măsurile respective ar trebui să includă:  

– un raport privind punerea în aplicare a Directivei 2009/148/CE în statele membre, în care să se scoată în evidență cele mai bune practici din statele membre care au 

implementat deja sisteme obligatorii de monitorizare și care să conțină recomandări specifice în vederea sporirii eficienței acestor sisteme;  

– pe baza acestui raport, elaborarea unei metode de verificare și înregistrare a prezenței azbestului în locurile de muncă, în vederea unei verificări ulterioare a clădirilor în 

cauză;  

– o evaluare a impactului și o analiză costuri-beneficii a elaborării unor eventuale planuri de acțiune pentru eliminarea în condiții de siguranță a azbestului din locurile de 

muncă, acordându-se o atenție deosebită clădirilor în care se oferă servicii ce impun accesul permanent al publicului. 

Prezenta acțiune pregătitoare ar putea include, de asemenea:  

– elaborarea de modele UE pentru registre publice privind azbestul, care ar pune la dispoziție, înainte de începerea lucrărilor de renovare, informații pertinente privind 

riscurile pentru lucrători și angajatori legate de prezența azbestului;  

– o campanie de sensibilizare a angajatorilor pentru a-i încuraja să evalueze și să analizeze efectiv riscul pe care îl pot prezenta clădirile lor din cauza prezenței de materiale 

cu conținut de azbest;  

– o campanie de sensibilizare a publicului privind riscurile legate de prezența azbestului și descrierea detaliată a situațiilor în care azbestul este prezent;  

– elaborarea de procedee adecvate de formare și de lucru în condiții de siguranță pentru lucrătorii care riscă să fie expuși la materiale ce conțin azbest (muncitorii din 

domeniul construcțiilor, minerii, mecanicii auto, muncitorii din domeniul transporturilor etc.); 

– crearea unei rețele la nivelul UE a persoanelor care sunt victime ale expunerii profesionale la azbest, punându-li-se la dispoziție informații actuale cu privire la îngrijirile 

medicale și măsurile de sprijin disponibile și la litigii. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

                                                 

1
 Chrysotile Asbestos, WHO, 2014, p. 2. 
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Justificare: 

Proiect-pilot, a se vedea observațiile. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 970 
=== EPP//7546 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 02 17 — Finalizarea Fondului social european — Convergență (2007-2013) 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 17 p.m. 4 917 020 000 p.m. 3 470 000 000 p.m. 3 470 000 000  75 000 000 p.m. 3 545 000 000 

Rezervă           

Total p.m. 4 917 020 000 p.m. 3 470 000 000 p.m. 3 470 000 000  75 000 000 p.m. 3 545 000 000 

Justificare: 

Deși susținem pe deplin propunerea Comisiei de a alimenta anticipat creditele de plată ale Greciei în 2015 și 

2016, este necesară o soluție clară pentru finanțarea creditelor de 1 miliard de euro pentru 2016. Dat fiind că, 

pe de o parte, Comisia nu propune nicio scrisoare rectificativă la proiectul de buget pentru 2016 în vederea 

acoperirii nevoilor de plată suplimentare și, pe de altă parte, pentru a nu pune în pericol finanțarea altor 

programe sau executarea planului de plăți 2015-2016, ar trebui să se folosească în acest scop marja 

disponibilă pentru plățile din 2016. Se propune distribuirea proporțională a sumei de un miliard de euro în 

credite de plată în liniile bugetare respective. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1148 
=== S&D//7051 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 02 17 — Finalizarea Fondului social european — Convergență (2007-2013) 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 17 p.m. 4 917 020 000 p.m. 3 470 000 000 p.m. 3 470 000 000  75 000 000 p.m. 3 545 000 000 

Rezervă           

Total p.m. 4 917 020 000 p.m. 3 470 000 000 p.m. 3 470 000 000  75 000 000 p.m. 3 545 000 000 

Justificare: 

Implicațiile bugetare ale propunerii Comisiei în ceea ce privește măsurile specifice referitoare la Grecia 

[Propunerea de modificare a Regulamentului de stabilire a unor dispoziții comune în ceea ce privește 

adoptarea unor măsuri specifice referitoare la Grecia (COM (2015) 365)] nu se reflectă în nivelul propus al 

creditelor de plată pentru 2016. Liniile bugetare afectate ar trebui să fie consolidate prin utilizarea parțială a 

marjei globale disponibile pentru plăți în 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 555 
=== EMPL/6233 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 02 19 — Finalizarea Fondului social european — Competitivitate regională și ocuparea forței 

de muncă (2007-2013) 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 19 p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  20 404 189 p.m. 1 130 000 000 

Rezervă           

Total p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  20 404 189 p.m. 1 130 000 000 

Justificare: 

Se reinstituie proiectul de buget 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 971 
=== EPP//7547 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 02 19 — Finalizarea Fondului social european — Competitivitate regională și ocuparea forței 

de muncă (2007-2013) 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 19 p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  45 404 189 p.m. 1 155 000 000 

Rezervă           

Total p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  45 404 189 p.m. 1 155 000 000 

Justificare: 

Deși susținem pe deplin propunerea Comisiei de a alimenta anticipat creditele de plată ale Greciei în 2015 și 

2016, este necesară o soluție clară pentru finanțarea creditelor de 1 miliard de euro pentru 2016. Dat fiind că, 

pe de o parte, Comisia nu propune nicio scrisoare rectificativă la proiectul de buget pentru 2016 în vederea 

acoperirii nevoilor de plată suplimentare și, pe de altă parte, pentru a nu pune în pericol finanțarea altor 

programe sau executarea planului de plăți 2015-2016, ar trebui să se folosească în acest scop marja 

disponibilă pentru plățile din 2016. Se propune distribuirea proporțională a sumei de un miliard de euro în 

credite de plată în liniile bugetare respective. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 374 
=== REGI/6514 === 

Depus de Comisia pentru dezvoltare regională 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 02 19 — Finalizarea Fondului social european — Competitivitate regională și ocuparea forței 

de muncă (2007-2013) 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 19 p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  20 404 189 p.m. 1 130 000 000 
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 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

Rezervă           

Total p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  20 404 189 p.m. 1 130 000 000 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1149 
=== S&D//7052 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 02 19 — Finalizarea Fondului social european — Competitivitate regională și ocuparea forței 

de muncă (2007-2013) 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 19 p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  45 404 189 p.m. 1 155 000 000 

Rezervă           

Total p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  45 404 189 p.m. 1 155 000 000 

Justificare: 

Implicațiile bugetare ale propunerii Comisiei în ceea ce privește măsurile specifice referitoare la Grecia 

[Propunerea de modificare a Regulamentului de stabilire a unor dispoziții comune în ceea ce privește 

adoptarea unor măsuri specifice referitoare la Grecia (COM (2015) 365)] nu se reflectă în nivelul propus al 

creditelor de plată pentru 2016. Liniile bugetare afectate ar trebui să fie consolidate prin utilizarea parțială a 

marjei globale disponibile pentru plăți în 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4062 
=== BUDG/4062 === 

Depus de Bas Belder 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 02 60 — Fondul social european — Regiunile mai puțin dezvoltate — Obiectivul „Investiții 

pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă” 

Se modifică comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 60 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000   6 904 001 096 3 420 000 000 

Rezervă           

Total 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000   6 904 001 096 3 420 000 000 

Comentarii: 

După paragraful: 

Acest credit este destinat să acopere sprijinul FSE .......... locuitor este mai mic de 75 % din PIB-ul mediu al 

UE-27. 

Se adaugă următorul text: 

O parte a acestor credite urmează să fie utilizată pentru îmbunătățiri structurale ale sprijinului acordat 
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tinerilor care au fost plasați în instituții sau locuiesc în cămine de îngrijire administrate la nivelul 

comunității, inclusiv prin materiale adecvate și suport educațional, asistență socială și formare 

profesională, în vederea integrării în societate și pe piața muncii, ca de pildă prin centre de formare 

specifice și stagii în întreprinderi. 

Justificare: 

Copiii și tinerii care au fost plasați în instituții (cămine de copii) se găsesc adeseori într-o poziție 

dezavantajată și au nevoie de îngrijiri specifice din cauza traumelor suferite și a nevoilor lor speciale. Au 

fost realizate modificări sistemice, dar nevoile în materie de sprijin financiar și material, educație specială, 

sprijin social și formare profesională sunt în continuare ridicate, pentru a se ajunge la o integrare reală în 

cadrul societății și pe piața muncii. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 559 
=== EMPL/6243 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 02 60 — Fondul social european — Regiunile mai puțin dezvoltate — Obiectivul „Investiții 

pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 60 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 595 998 904 580 000 000 7 500 000 000 4 000 000 000 

Rezervă           

Total 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 595 998 904 580 000 000 7 500 000 000 4 000 000 000 

Justificare: 

Este extrem de important să se promoveze FSE în regiunile mai puțin dezvoltate care sunt afectate în mod 

semnificativ de criză. Acest lucru va contribui la realizarea obiectivelor UE 2020 și va consolida regiunile și 

economia și le va da putere cetățenilor. Acesta este al doilea an al perioadei de finanțare FSE, iar 

administrațiile ar trebui să fie în măsură să crească absorbția fondurilor, motiv pentru care creditele nu ar 

trebui să scadă sub nivelul din 2015. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 972 
=== EPP//7548 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 02 60 — Fondul social european — Regiunile mai puțin dezvoltate — Obiectivul „Investiții 

pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 60 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000  75 000 000 6 904 001 096 3 495 000 000 

Rezervă           

Total 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000  75 000 000 6 904 001 096 3 495 000 000 

Justificare: 

Deși susținem pe deplin propunerea Comisiei de a alimenta anticipat creditele de plată ale Greciei în 2015 și 
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2016, este necesară o soluție clară pentru finanțarea creditelor de 1 miliard de euro pentru 2016. Dat fiind că, 

pe de o parte, Comisia nu propune nicio scrisoare rectificativă la proiectul de buget pentru 2016 în vederea 

acoperirii nevoilor de plată suplimentare și, pe de altă parte, pentru a nu pune în pericol finanțarea altor 

programe sau executarea planului de plăți 2015-2016, ar trebui să se folosească în acest scop marja 

disponibilă pentru plățile din 2016. Se propune distribuirea proporțională a sumei de un miliard de euro în 

credite de plată în liniile bugetare respective. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1150 
=== S&D//7053 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 02 60 — Fondul social european — Regiunile mai puțin dezvoltate — Obiectivul „Investiții 

pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 60 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000  75 000 000 6 904 001 096 3 495 000 000 

Rezervă           

Total 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000  75 000 000 6 904 001 096 3 495 000 000 

Justificare: 

Implicațiile bugetare ale propunerii Comisiei în ceea ce privește măsurile specifice referitoare la Grecia 

[Propunerea de modificare a Regulamentului de stabilire a unor dispoziții comune în ceea ce privește 

adoptarea unor măsuri specifice referitoare la Grecia (COM (2015) 365)] nu se reflectă în nivelul propus al 

creditelor de plată pentru 2016. Liniile bugetare afectate ar trebui să fie consolidate prin utilizarea parțială a 

marjei globale disponibile pentru plăți în 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 799 
=== VERT/7728 === 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 02 60 — Fondul social european — Regiunile mai puțin dezvoltate — Obiectivul „Investiții 

pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 60 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 595 998 904 580 000 000 7 500 000 000 4 000 000 000 

Rezervă           

Total 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 595 998 904 580 000 000 7 500 000 000 4 000 000 000 

Justificare: 

Este extrem de important să se promoveze FSE în regiunile mai puțin dezvoltate care sunt afectate în mod 

semnificativ de criză. Acest lucru va contribui la realizarea obiectivelor UE 2020 și va consolida regiunile și 

economia și le va da putere cetățenilor. Acesta este al doilea an al perioadei de finanțare FSE, iar 

administrațiile ar trebui să fie în măsură să crească absorbția fondurilor, motiv pentru care creditele nu ar 

trebui să scadă sub nivelul din 2015. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Proiect de amendament 4095 
=== BUDG/4095 === 

Depus de Jens Geier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 02 61 — Fondul social european — Regiunile de tranziție — Obiectivul „Investiții pentru 

creștere și ocuparea forței de muncă” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

Rezervă           

Total 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 556 
=== EMPL/6234 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 02 61 — Fondul social european — Regiunile de tranziție — Obiectivul „Investiții pentru 

creștere și ocuparea forței de muncă” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

Rezervă           

Total 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

Justificare: 

Se reinstituie proiectul de buget 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 973 
=== EPP//7549 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 02 61 — Fondul social european — Regiunile de tranziție — Obiectivul „Investiții pentru 

creștere și ocuparea forței de muncă” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  22 034 150 1 631 895 346 950 000 000 

Rezervă           

Total 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  22 034 150 1 631 895 346 950 000 000 

Justificare: 
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Deși susținem pe deplin propunerea Comisiei de a alimenta anticipat creditele de plată ale Greciei în 2015 și 

2016, este necesară o soluție clară pentru finanțarea creditelor de 1 miliard de euro pentru 2016. Dat fiind că, 

pe de o parte, Comisia nu propune nicio scrisoare rectificativă la proiectul de buget pentru 2016 în vederea 

acoperirii nevoilor de plată suplimentare și, pe de altă parte, pentru a nu pune în pericol finanțarea altor 

programe sau executarea planului de plăți 2015-2016, ar trebui să se folosească în acest scop marja 

disponibilă pentru plățile din 2016. Se propune distribuirea proporțională a sumei de un miliard de euro în 

credite de plată în liniile bugetare respective. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 375 
=== REGI/6515 === 

Depus de Comisia pentru dezvoltare regională 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 02 61 — Fondul social european — Regiunile de tranziție — Obiectivul „Investiții pentru 

creștere și ocuparea forței de muncă” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

Rezervă           

Total 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1151 
=== S&D//7054 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 02 61 — Fondul social european — Regiunile de tranziție — Obiectivul „Investiții pentru 

creștere și ocuparea forței de muncă” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  22 034 150 1 631 895 346 950 000 000 

Rezervă           

Total 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  22 034 150 1 631 895 346 950 000 000 

Justificare: 

Implicațiile bugetare ale propunerii Comisiei în ceea ce privește măsurile specifice referitoare la Grecia 

[Propunerea de modificare a Regulamentului de stabilire a unor dispoziții comune în ceea ce privește 

adoptarea unor măsuri specifice referitoare la Grecia (COM (2015) 365)] nu se reflectă în nivelul propus al 

creditelor de plată pentru 2016. Liniile bugetare afectate ar trebui să fie consolidate prin utilizarea parțială a 

marjei globale disponibile pentru plăți în 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 801 
=== VERT/7730 === 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 02 61 — Fondul social european — Regiunile de tranziție — Obiectivul „Investiții pentru 

creștere și ocuparea forței de muncă” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850 3 681 046 540  5 312 941 886 927 965 850 

Rezervă           

Total 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850 3 681 046 540  5 312 941 886 927 965 850 

Justificare: 

Este extrem de important să se promoveze FSE în regiunile în tranziție care sunt și ele afectate de criză. 

Acest lucru va contribui la realizarea obiectivelor UE 2020 și va consolida regiunile și economia și le va da 

putere cetățenilor. Acesta este al doilea an al perioadei de finanțare FSE, iar administrațiile ar trebui să fie în 

măsură să crească absorbția fondurilor, motiv pentru care creditele nu ar trebui să scadă sub nivelul din 

2015. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 802 
=== VERT/7731 === 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 02 61 — Fondul social european — Regiunile de tranziție — Obiectivul „Investiții pentru 

creștere și ocuparea forței de muncă” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850 2 368 104 654 2 072 034 150 4 000 000 000 3 000 000 000 

Rezervă           

Total 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850 2 368 104 654 2 072 034 150 4 000 000 000 3 000 000 000 

Justificare: 

Este extrem de important să se promoveze FSE în regiunile în tranziție care sunt și ele afectate de criză. 

Acest lucru va contribui la realizarea obiectivelor UE 2020 și va consolida regiunile și economia și le va da 

putere cetățenilor. Acesta este al doilea an al perioadei de finanțare FSE, iar administrațiile ar trebui să fie în 

măsură să crească absorbția fondurilor, motiv pentru care creditele nu ar trebui să scadă sub nivelul din 

2015. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4096 
=== BUDG/4096 === 

Depus de Jens Geier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 02 62 — Fondul social european — Regiunile mai dezvoltate — Obiectivul „Investiții pentru 

creștere economică și ocuparea forței de muncă” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 
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Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 62 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  21 908 742 3 479 119 793 2 200 000 000 

Rezervă           

Total 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  21 908 742 3 479 119 793 2 200 000 000 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 547 
=== EMPL/6203 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 02 62 — Fondul social european — Regiunile mai dezvoltate — Obiectivul „Investiții pentru 

creștere economică și ocuparea forței de muncă” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 62 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258 2 000 000 000 2 021 908 742 5 479 119 793 4 200 000 000 

Rezervă           

Total 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258 2 000 000 000 2 021 908 742 5 479 119 793 4 200 000 000 

Justificare: 

Dată fiind criza economică actuală, este necesar ca fondurile disponibile pentru FSE până în 2020 să fie 

alocate în mod anticipat în vederea stimulării creșterii economice și a creării de locuri de muncă. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 974 
=== EPP//7550 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 02 62 — Fondul social european — Regiunile mai dezvoltate — Obiectivul „Investiții pentru 

creștere economică și ocuparea forței de muncă” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 62 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  69 908 742 3 479 119 793 2 248 000 000 

Rezervă           

Total 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  69 908 742 3 479 119 793 2 248 000 000 

Justificare: 

Deși susținem pe deplin propunerea Comisiei de a alimenta anticipat creditele de plată ale Greciei în 2015 și 

2016, este necesară o soluție clară pentru finanțarea creditelor de 1 miliard de euro pentru 2016. Dat fiind că, 

pe de o parte, Comisia nu propune nicio scrisoare rectificativă la proiectul de buget pentru 2016 în vederea 

acoperirii nevoilor de plată suplimentare și, pe de altă parte, pentru a nu pune în pericol finanțarea altor 

programe sau executarea planului de plăți 2015-2016, ar trebui să se folosească în acest scop marja 

disponibilă pentru plățile din 2016. Se propune distribuirea proporțională a sumei de un miliard de euro în 

credite de plată în liniile bugetare respective. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Proiect de amendament 376 
=== REGI/6516 === 

Depus de Comisia pentru dezvoltare regională 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 02 62 — Fondul social european — Regiunile mai dezvoltate — Obiectivul „Investiții pentru 

creștere economică și ocuparea forței de muncă” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 62 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  21 908 742 3 479 119 793 2 200 000 000 

Rezervă           

Total 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  21 908 742 3 479 119 793 2 200 000 000 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1152 
=== S&D//7055 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 02 62 — Fondul social european — Regiunile mai dezvoltate — Obiectivul „Investiții pentru 

creștere economică și ocuparea forței de muncă” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 62 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  69 908 742 3 479 119 793 2 248 000 000 

Rezervă           

Total 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  69 908 742 3 479 119 793 2 248 000 000 

Justificare: 

Implicațiile bugetare ale propunerii Comisiei în ceea ce privește măsurile specifice referitoare la Grecia 

[Propunerea de modificare a Regulamentului de stabilire a unor dispoziții comune în ceea ce privește 

adoptarea unor măsuri specifice referitoare la Grecia (COM (2015) 365)] nu se reflectă în nivelul propus al 

creditelor de plată pentru 2016. Liniile bugetare afectate ar trebui să fie consolidate prin utilizarea parțială a 

marjei globale disponibile pentru plăți în 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4097 
=== BUDG/4097 === 

Depus de Jens Geier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 02 63 01 — Fondul social european — Asistență tehnică operațională 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 63 01 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 
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 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

Rezervă           

Total 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 557 
=== EMPL/6235 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 02 63 01 — Fondul social european — Asistență tehnică operațională 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 63 01 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

Rezervă           

Total 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

Justificare: 

Se reinstituie proiectul de buget 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 377 
=== REGI/6517 === 

Depus de Comisia pentru dezvoltare regională 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 02 63 01 — Fondul social european — Asistență tehnică operațională 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 63 01 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

Rezervă           

Total 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4245 
=== BUDG/4245 === 

Depus de Isabelle Thomas, Jean-Paul Denanot, Comisia pentru bugete 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 02 64 — Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 
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Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 600 000  600 000 1 050 000 000 

Rezervă           

Total 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 600 000  600 000 1 050 000 000 

Justificare: 

În UE, șomajul în rândul tinerilor depășește în continuare 20%, existând diferențe mari între regiuni. 

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI) a fost lansată pentru a soluționa 

problemele sociale și economice cauzate de șomajul în rândul tinerilor din Europa, dar situația s-a înrăutățit 

în prezent. Prin urmare, pentru a majora creditele destinate Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în 

rândul tinerilor este foarte important să se profite pe deplin de flexibilitatea oferită de bugetul disponibil.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4247 
=== BUDG/4247 === 

Depus de Reimer Böge, Comisia pentru bugete, Marian Harkin, Svetoslav Hristov Malinov, Brando Benifei, 

Jutta Steinruck, Marco Zanni 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 02 64 — Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor 

Se modifică comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Rezervă           

Total 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Comentarii: 

După paragraful: 

Marjele rămase disponibile sub plafoanele cadrului .......... stabilire a cadrului financiar multianual 2014-

2020. 

Se adaugă următorul text: 

Acest credit este destinat, între altele, susținerii creării unor infrastructuri educaționale care combină 

educația informală, cursurile de limbi străine, sensibilizarea democratică și formarea profesională în 

regiunile cele mai afectate de șomajul din rândul tinerilor. Acesta ar trebui să fie destinat atât actorilor de 

stat, cât și organizațiilor neguvernamentale. 

Justificare: 

Prin înzestrarea tinerilor cu competențele de care au nevoie pentru a trece cu bine de la educație la viața 

profesională, modelele de învățare în regim de internat existente au dat rezultate excelente în ceea ce privește 

educația transnațională și combaterea șomajului în diferite state membre, de exemplu Danemarca și 

Germania. Aceste exemple de bune practici ar trebui exploatate și exportate în țările din UE afectate de 

ratele cele mai ridicate de șomaj pentru a le susține să depășească această criză. Având în vedere rolul 

important al ONG-urilor în acest domeniu, și acestea ar trebui să poată beneficia de fonduri din partea UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4265 
=== BUDG/4265 === 

Depus de Arne Gericke 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Articolul 04 02 64 — Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor 

Se modifică comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Rezervă           

Total 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Comentarii: 

Înainte de paragraful: 

Acest credit este destinat să ofere sprijin suplimentar .......... finanțeze crearea de locuri de muncă cu condiții 

decente. 

Se adaugă următorul text: 

Cheltuielile de la această linie bugetară ar trebui analizate în toate cazurile din punctul de vedere al 

efectului lor asupra familiei și vieții de familie. 

Justificare: 

Marea majoritate a tinerilor trăiesc în contextul unei familii, fie că s-au mutat foarte recent de la părinți, fie 

că trăiesc în continuare cu părinții, caz tot mai frecvent în prezent. Această situație în sine justifică nevoia de 

a analiza efectul asupra familiilor. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4407 
=== BUDG/4407 === 

Depus de Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, 

Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 02 64 — Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 2 000 000 000 950 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 

Rezervă           

Total 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 2 000 000 000 950 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 

Comentarii: 

După paragraful: 

Marjele rămase disponibile sub plafoanele cadrului .......... stabilire a cadrului financiar multianual 2014-

2020. 

Se adaugă următorul text: 

Acest credit este menit să ofere sprijin suplimentar pentru măsurile de combatere a șomajului în rândul 

tinerilor finanțate prin FSE. Acesta reprezintă o alocare specifică pentru Inițiativa privind ocuparea 

forței de muncă în rândul tinerilor, din cadrul obiectivului „Investiții pentru creștere economică și 

ocuparea forței de muncă” în regiuni în care nivelul șomajului în rândul tinerilor depășea 25 % în 2012. 

Suma suplimentară de 3 000 000 000 EUR alocată acestei linii bugetare pentru perioada 2014-2020 este 

destinată să asigure cofinanțarea, la același nivel, a intervențiilor FSE în regiunile eligibile. 

Acest credit este destinat, de asemenea, să finanțeze crearea de locuri de muncă permanente însoțite de 
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drepturi. Acest credit nu poate, în niciun caz, finanța crearea unor stagii neplătite sau a unor locuri de 

muncă precare sau înlocuirea unor locuri de muncă permanente cu locuri de muncă temporare sau cu 

stagii. 

Justificare: 

Fondurile alocate sunt cu mult sub nivelul necesar pentru a avea un impact real asupra șomajului în rândul 

tinerilor. Organizația Internațională a Muncii a prezentat un raport intitulat „Criza locurilor de muncă din 

zona euro: tendințe și măsuri de politică”, unde se menționează că, în perioada 2014-2020, este necesar să se 

injecteze 21 de miliarde EUR pentru a avea un impact real asupra nivelului șomajului în rândul tinerilor. 

Amendamentul stabilește sumele necesare pentru a face față nevoilor identificate. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 562 
=== EMPL/6253 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 02 64 — Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 1 600 000 000 1 750 000 000 1 600 000 000 2 800 000 000 

Rezervă           

Total 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 1 600 000 000 1 750 000 000 1 600 000 000 2 800 000 000 

Justificare: 

Articolul 14 din Regulamentul privind CFM [Regulamentul (UE) nr. 1311/2013] prevede punerea la 

dispoziție a marjei globale de angajamente din CFM pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, 

adică pentru inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”. Este important ca marja globală din CFM să fie 

utilizată cât mai curând posibil pentru a menține angajamentele pentru această inițiativă, precum și să se 

meargă mai departe cu un nivel ambițios de plăți. Dată fiind rata ridicată a șomajului în rândul tinerilor din 

anumite țări, este necesar să se majoreze finanțarea acestui program. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 968 
=== EPP//7544 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 02 64 — Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 430 000 000 150 000 000 430 000 000 1 200 000 000 

Rezervă           

Total 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 430 000 000 150 000 000 430 000 000 1 200 000 000 

Justificare: 

Întrucât întregul pachetul financiar al Inițiativei privind ocuparea forței de muncă pentru tineret a fost 

concentrat în anii 2014-2015, nu s-a inclus niciun credit de angajament în proiectul de buget 2016. Cu toate 

acestea, necesitatea stringentă de a continua acest program și de a oferi un răspuns eficace la problema 
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șomajului în rândul tinerilor impun propunerea de a se introduce suma de 430 de milioane în credite de 

angajament în această linie bugetară. Această sumă corespunde alocării anuale care fusese prevăzută inițial 

pentru acest program. În acest scop, ar trebui mobilizate toate mijloacele prevăzute de Regulamentul privind 

CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 101 
=== FEMM/6006 === 

Depus de Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 02 64 — Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor 

Se modifică comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Rezervă           

Total 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Comentarii: 

Înainte de paragraful: 

Marjele rămase disponibile sub plafoanele cadrului .......... stabilire a cadrului financiar multianual 2014-

2020. 

Se modifică textul după cum urmează: 

Acest credit este destinat să ofere sprijin suplimentar pentru măsurile de combatere a șomajului în rândul 

tinerilor finanțate prin FSE. Acesta reprezintă o alocare specifică pentru Inițiativa privind ocuparea forței de 

muncă în rândul tinerilor, din cadrul obiectivului „Investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de 

muncă” în regiuni în care nivelul șomajului în rândul tinerilor, în 2012, depășește 25 % sau, în cazul statelor 

membre în care rata șomajului în rândul tinerilor a crescut cu peste 30 % în 2012, se iau în considerare 

regiunile care au înregistrat în 2012 rate ale șomajului în rândul tinerilor de peste 20 % („regiuni eligibile”). 

Suma suplimentară de 3 000 000 000 EUR alocată acestei linii bugetare pentru perioada 2014-2020 este 

destinată să asigure cofinanțarea, la același nivel, a intervențiilor FSE în regiunile eligibile. Acest credit este 

destinat să finanțeze crearea de locuri de muncă cu condiții decente. În cadrul promovării egalității de gen, 

ar trebui să se acorde o atenție specială situației femeilor tinere care pot întâmpina obstacole legate de 

gen atunci când încearcă să obțină o ofertă de muncă de calitate, respectiv să își continue studiile, să 

înceapă o ucenicie sau să efectueze un stagiu. 

Justificare: 

Un loc de muncă inițial de bună calitate le poate ajuta pe tinere să își înceapă cariera și le oferă mai multe 

șanse de a se reîncadra în muncă după eventuale obligații legate de îngrijirea familiei, cum ar fi concediul de 

maternitate sau parental, și acest lucru ar putea contribui la reducerea, pe termen lung, a diferențelor de 

remunerare și de pensii dintre femei și bărbați. Totodată, poate contribui la promovarea antreprenoriatului în 

rândul femeilor. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1045 
=== GUE//7273 === 

Depus de Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Articolul 04 02 64 — Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 2 000 000 000 950 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 

Rezervă           

Total 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 2 000 000 000 950 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 

Comentarii: 

După paragraful: 

Acest credit este destinat să ofere sprijin suplimentar .......... finanțeze crearea de locuri de muncă cu condiții 

decente. 

Se adaugă următorul text: 

Acest credit este destinat, de asemenea, să finanțeze crearea de locuri de muncă permanente însoțite de 

drepturi. Acest credit nu poate, în niciun caz, finanța crearea unor stagii neplătite sau a unor locuri de 

muncă precare sau înlocuirea unor locuri de muncă permanente cu locuri de muncă temporare sau cu 

stagii. 

Justificare: 

Fondurile alocate sunt cu mult sub nivelul necesar pentru a avea un impact real asupra șomajului în rândul 

tinerilor. Organizația Internațională a Muncii a prezentat un raport intitulat „Criza locurilor de muncă din 

zona euro: tendințe și măsuri de politică”, unde se menționează că, în perioada 2014-2020, este necesar să se 

injecteze 21 de miliarde EUR pentru a avea un impact real asupra nivelului șomajului în rândul tinerilor. 

Amendamentul stabilește sumele necesare pentru a face față nevoilor identificate. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1169 
=== S&D//7073 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 02 64 — Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 473 000 000 473 000 000 473 000 000 1 523 000 000 

Rezervă           

Total 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 473 000 000 473 000 000 473 000 000 1 523 000 000 

Justificare: 

Dată fiind rata ridicată a șomajului în rândul tinerilor din anumite țări, este necesar să se majoreze finanțarea 

acestui program. Prin urmare, finanțarea pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor 

este majorată la 473 milioane EUR, la prețurile din 2016. Finanțarea se va face prin recurgerea la toate 

mijloacele financiare disponibile în temeiul Regulamentului CFM (1311/2013). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 803 
=== VERT/7732 === 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 02 64 — Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 1 600 000 000 1 750 000 000 1 600 000 000 2 800 000 000 

Rezervă           

Total 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 1 600 000 000 1 750 000 000 1 600 000 000 2 800 000 000 

Justificare: 

Articolul 14 din Regulamentul privind CFM [Regulamentul (UE) nr. 1311/2013] prevede punerea la 

dispoziție a marjei globale de angajamente din CFM pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, 

adică pentru inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”. Este important ca marja globală din CFM să fie 

utilizată cât mai curând posibil pentru a menține angajamentele pentru această inițiativă, precum și să se 

meargă mai departe cu un nivel ambițios de plăți.Dată fiind rata ridicată a șomajului în rândul tinerilor din 

anumite țări, este necesar să se majoreze finanțarea acestui program. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1261 
=== GUE//7414 === 

Depus de Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 04 02 65 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 65         p.m. p.m. 

Rezervă           

Total         p.m. p.m. 

Rubrică: 

Program de sprijin destinat țărilor în care a intervenit troica 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Acest program va sprijini în mod specific statele membre unde a intervenit troica, ajutându-le să facă față 

consecințelor programelor UE-FMI (recesiune/stagnare economică, desființarea locurilor de muncă și 

explozia datoriilor). Programul va sprijini stimularea economiei, în special prin investiții productive și 

crearea de locuri de muncă. 

Justificare: 

Programele de intervenție ale UE-FMI au avut consecințe dezastruoase și dureroase, ducând la o deteriorare 

semnificativă a situației economice și sociale. Țările în care au avut loc intervenții vor primi compensații 

pentru pierderile cauzate și vor fi sprijinite în temeiul așa-numitului principiu al coeziunii. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4087 
=== BUDG/4087 === 

Depus de Jens Geier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Postul 04 03 01 01 — Costul reuniunilor consultative preliminare cu reprezentanți ai sindicatelor 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000  50 000 452 800 350 000 

Rezervă           

Total 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000  50 000 452 800 350 000 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4141 
=== BUDG/4141 === 

Depus de Victor Negrescu, Comisia pentru bugete 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 01 01 — Costul reuniunilor consultative preliminare cu reprezentanți ai sindicatelor 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 300 000 200 000 752 800 500 000 

Rezervă           

Total 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 300 000 200 000 752 800 500 000 

Justificare: 

Ca urmare a modului în care sunt organizate sindicatele, reuniunile consultative cu acestea sunt cea mai 

ușoară modalitate de a strânge propuneri din diferite domenii, deoarece sindicatele pot asigura și o difuzare 

rapidă a informației. Propun majorarea bugetului alocat pentru a fi suficient pentru toate statele membre. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4409 
=== BUDG/4409 === 

Depus de João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, 

Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 01 01 — Costul reuniunilor consultative preliminare cu reprezentanți ai sindicatelor 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 147 200 200 000 600 000 500 000 

Rezervă           

Total 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 147 200 200 000 600 000 500 000 

Justificare: 

Din cauza impactului social al crizei economice și financiare și a așa-numitelor politici de austeritate, au fost 

implementate memorandumuri de înțelegere și programe de ajustare, drepturile lucrătorilor au fost drastic 

diminuate, iar șomajul a atins niveluri istorice, ceea ce face esențială majorarea finanțării destinate 

cheltuielilor privind reuniunile consultative preliminare dintre reprezentanții sindicatelor. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 887 
=== ECR//8202 === 

Depus de Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 01 01 — Costul reuniunilor consultative preliminare cu reprezentanți ai sindicatelor 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 -50 000 -50 000 402 800 250 000 

Rezervă           

Total 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 -50 000 -50 000 402 800 250 000 

Justificare: 

Pentru a lua măsuri în scopul de a asigura că nivelul plăților se stabilește pe baza unor criterii tehnice cum 

sunt cifrele anuale privind execuția bugetară și pentru a realiza economii la liniile în cazul cărora au fost 

identificate niveluri scăzute de execuție (43,44 % în 13 iulie 2015 față de 70,30 % în aceeași dată a anului 

2014), a fost identificată această linie bugetară în vederea găsirii unor posibilități de eficientizare a 

bugetului.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 564 
=== EMPL/6258 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 01 01 — Costul reuniunilor consultative preliminare cu reprezentanți ai sindicatelor 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000  100 000 452 800 400 000 

Rezervă           

Total 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000  100 000 452 800 400 000 

Justificare: 

În contextul programului REFIT, implicarea și consultarea partenerilor sociali a devenit un lucru foarte 

relevant, care necesită o majorare a plăților. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1046 
=== GUE//7274 === 

Depus de Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 01 01 — Costul reuniunilor consultative preliminare cu reprezentanți ai sindicatelor 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 147 200 200 000 600 000 500 000 
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 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

Rezervă           

Total 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 147 200 200 000 600 000 500 000 

Justificare: 

Din cauza impactului social al crizei economice și financiare și a așa-numitelor politici de austeritate, au fost 

implementate memorandumuri de înțelegere și programe de ajustare, drepturile lucrătorilor au fost drastic 

diminuate, iar șomajul a atins niveluri istorice, ceea ce face esențială majorarea finanțării destinate 

cheltuielilor privind reuniunile consultative preliminare dintre reprezentanții sindicatelor. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1161 
=== S&D//7064 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 01 01 — Costul reuniunilor consultative preliminare cu reprezentanți ai sindicatelor 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 100 000 150 000 552 800 450 000 

Rezervă           

Total 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 100 000 150 000 552 800 450 000 

Justificare: 

În contextul programului Refit, implicarea și consultarea partenerilor sociali a devenit un lucru foarte 

relevant, care impune o majorare la această linie bugetară. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4085 
=== BUDG/4085 === 

Depus de Jens Geier, Comisia pentru bugete 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 01 03 — Libera circulație a lucrătorilor, coordonarea sistemelor de asigurări sociale și măsuri 

în favoarea lucrătorilor migranți, inclusiv a lucrătorilor migranți din țări terțe 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 01 03 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000  2 500 000 8 589 000 8 200 000 

Rezervă           

Total 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000  2 500 000 8 589 000 8 200 000 

Comentarii: 

După paragraful: 

Acest credit este destinat să acopere în special: 

Se modifică textul după cum urmează: 

–  cheltuielile privind studiile, reuniunile de experți, informarea și publicațiile direct legate de realizarea 

obiectivului programului sau a măsurilor care intră sub incidența acestui post și orice alte cheltuieli 

privind asistența tehnică și administrativă care nu implică sarcini de autoritate publică externalizate de 



 

 117 

Comisie prin contracte de prestări servicii ad-hoc; 

– analiza și evaluarea principalelor tendințe din legislația statelor membre în materie de liberă circulație a 

lucrătorilor și coordonarea sistemelor de asigurări sociale, precum și finanțarea rețelelor de experți din 

aceste domenii; 

– analiza și cercetarea noilor evoluții de politică în materie de liberă circulație a lucrătorilor privind, de 

exemplu, încetarea perioadelor de tranziție și modernizarea dispozițiilor privind coordonarea asigurărilor 

sociale; 

– crearea unor centre de informare suplimentare pentru a asigura o mobilitate echitabilă, 

– sprijinul acordat activităților Comisiei administrative și subgrupurilor sale, precum și monitorizării 

ulterioare a măsurilor luate, și sprijinul acordat activităților Comitetelor tehnice și consultative privind 

libera circulație a lucrătorilor; 

– sprijinul acordat acțiunilor de pregătire a aplicării noilor regulamente privind asigurările sociale, inclusiv 

schimburile transnaționale de experiență și informații, precum și sprijinul acordat activităților de formare 

desfășurate la nivel național; 

– finanțarea de acțiuni menite să ofere publicului un serviciu de o mai bună calitate și să sensibilizeze 

opinia publică, inclusiv măsuri al căror scop este de a identifica problemele privind asigurările sociale cu 

care se confruntă lucrătorii migranți și măsuri de accelerare și de simplificare a procedurilor 

administrative, analizarea barierelor din calea liberei circulații a lucrătorilor, analizarea lipsei de 

coordonare a sistemelor de asigurări sociale și a impactului lor asupra persoanelor cu handicap, inclusiv 

adaptarea procedurilor administrative la noile tehnici de prelucrare a informației, pentru a îmbunătăți 

sistemul de dobândire a drepturilor, precum și calculul și plata prestațiilor în temeiul Regulamentelor 

(CEE) nr. 1408/71, (CEE) nr. 574/72, (CE) nr. 859/2003, precum și al Regulamentului (CE) nr. 

883/2004, al Regulamentului său de punere în aplicare (CE) nr. 987/2009, precum și în temeiul 

Regulamentului (UE) nr. 1231/2010, 

– dezvoltarea de acțiuni de informare și de inițiative de sensibilizare a publicului cu privire la drepturile pe 

care le are în materie de liberă circulație a lucrătorilor, precum și coordonarea sistemelor de asigurări 

sociale; 

– sprijinirea schimbului electronic de informații în domeniul asigurărilor sociale între statele membre, în 

scopul de a facilita punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și a Regulamentului său de 

punere în aplicare (CE) nr. 987/2009. Aceasta include întreținerea nodului central al sistemului EESSI, 

testarea componentelor sistemului, activități de asistență, sprijin pentru continuarea dezvoltării 

sistemului și acțiuni de formare. 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget și a unei sume suplimentare de 2 000 000 EUR în scopul de a asigura 

fondurile necesare pentru „Rețeaua europeană de mobilitate echitabilă”, care a fost o acțiune pregătitoare de 

succes în unele state membre. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 565 
=== EMPL/6260 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 01 03 — Libera circulație a lucrătorilor, coordonarea sistemelor de asigurări sociale și măsuri 

în favoarea lucrătorilor migranți, inclusiv a lucrătorilor migranți din țări terțe 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 
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Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 01 03 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000 1 900 000 3 000 000 10 489 000 8 700 000 

Rezervă           

Total 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000 1 900 000 3 000 000 10 489 000 8 700 000 

Comentarii: 

Înainte de paragraful: 

Acest credit este destinat să acopere acțiuni de sprijinire .......... socială (EESSI) și punerea în aplicare a 

acestuia. 

Se modifică textul după cum urmează: 

Obiectivul acestei activități este de a promova mobilitatea geografică și profesională (inclusiv coordonarea 

sistemelor de asigurări sociale) a lucrătorilor în Europa pentru a depăși obstacolele din calea liberei circulații 

a lucrătorilor și pentru a contribui la instituirea unei adevărate piețe a muncii la nivel european. Aceasta 

poate fi utilizată și pentru a sprijini integrarea lucrătorilor migranți în situație regulamentară, inclusiv a 

celor din țările terțe, pe piețele europene ale forței de muncă.  

După paragraful: 

Acest credit este destinat să acopere în special: 

Se modifică textul după cum urmează: 

–  cheltuielile privind studiile, reuniunile de experți, informarea și publicațiile direct legate de realizarea 

obiectivului programului sau a măsurilor care intră sub incidența acestui post și orice alte cheltuieli 

privind asistența tehnică și administrativă care nu implică sarcini de autoritate publică externalizate de 

Comisie prin contracte de prestări servicii ad-hoc; 

– analiza și evaluarea principalelor tendințe din legislația statelor membre în materie de liberă circulație a 

lucrătorilor și coordonarea sistemelor de asigurări sociale, precum și finanțarea rețelelor de experți din 

aceste domenii; 

– analiza și cercetarea noilor evoluții de politică în materie de liberă circulație a lucrătorilor privind, de 

exemplu, încetarea perioadelor de tranziție și modernizarea dispozițiilor privind coordonarea asigurărilor 

sociale; 

– sprijinul acordat activităților Comisiei administrative și subgrupurilor sale, precum și monitorizării 

ulterioare a măsurilor luate, și sprijinul acordat activităților Comitetelor tehnice și consultative privind 

libera circulație a lucrătorilor; 

– sprijinul acordat acțiunilor de pregătire a aplicării noilor regulamente privind asigurările sociale, inclusiv 

schimburile transnaționale de experiență și informații, precum și sprijinul acordat activităților de formare 

desfășurate la nivel național; 

– finanțarea de acțiuni menite să ofere publicului un serviciu de o mai bună calitate și să sensibilizeze 

opinia publică, inclusiv măsuri al căror scop este de a identifica problemele privind asigurările sociale cu 

care se confruntă lucrătorii migranți și alte probleme legate de situația lor ocupațională, precum și 

măsuri de accelerare și de simplificare a procedurilor administrative, analizarea barierelor din calea 

liberei circulații a lucrătorilor, analizarea lipsei de coordonare a sistemelor de asigurări sociale și a 

impactului lor asupra persoanelor cu handicap, inclusiv adaptarea procedurilor administrative la noile 

tehnici de prelucrare a informației, pentru a îmbunătăți sistemul de dobândire a drepturilor, precum și 

calculul și plata prestațiilor în temeiul Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71, (CEE) nr. 574/72, (CE) nr. 

859/2003, precum și al Regulamentului (CE) nr. 883/2004, al Regulamentului său de punere în aplicare 

(CE) nr. 987/2009, precum și în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1231/2010;1231/2010, 

– dezvoltarea de acțiuni de informare și de inițiative de sensibilizare a publicului cu privire la drepturile pe 

care le are în materie de liberă circulație a lucrătorilor, precum și coordonarea sistemelor de asigurări 

sociale; 
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– sprijinirea schimbului electronic de informații în domeniul asigurărilor sociale între statele membre, în 

scopul de a facilita punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și a Regulamentului său de 

punere în aplicare (CE) nr. 987/2009. Aceasta include întreținerea nodului central al sistemului EESSI, 

testarea componentelor sistemului, activități de asistență, sprijin pentru continuarea dezvoltării 

sistemului și acțiuni de formare. 

Justificare: 

Este necesar să se majoreze finanțarea pentru angajamente și plăți pentru a asigura resurse adecvate în 

vederea finalizării pieței unice, iar abordarea barierelor rămase și a liberei circulații a lucrătorilor trebuie să 

fie promovată și sprijinită. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 102 
=== FEMM/6007 === 

Depus de Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 01 03 — Libera circulație a lucrătorilor, coordonarea sistemelor de asigurări sociale și măsuri 

în favoarea lucrătorilor migranți, inclusiv a lucrătorilor migranți din țări terțe 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 01 03 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000   8 589 000 5 700 000 

Rezervă           

Total 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000   8 589 000 5 700 000 

Comentarii: 

După paragraful: 

Acest credit este destinat să acopere în special: 

Se modifică textul după cum urmează: 

–  cheltuielile privind studiile, reuniunile de experți, informarea și publicațiile direct legate de realizarea 

obiectivului programului sau a măsurilor care intră sub incidența acestui post și orice alte cheltuieli 

privind asistența tehnică și administrativă care nu implică sarcini de autoritate publică externalizate de 

Comisie prin contracte de prestări servicii ad-hoc; 

– analiza și evaluarea principalelor tendințe din legislația statelor membre în materie de liberă circulație a 

lucrătorilor și coordonarea sistemelor de asigurări sociale, precum și finanțarea rețelelor de experți din 

aceste domenii; 

– analiza și cercetarea noilor evoluții de politică în materie de liberă circulație a lucrătorilor privind, de 

exemplu, încetarea perioadelor de tranziție și modernizarea dispozițiilor privind coordonarea asigurărilor 

sociale; 

– sprijinul acordat activităților Comisiei administrative și subgrupurilor sale, precum și monitorizării 

ulterioare a măsurilor luate, și sprijinul acordat activităților Comitetelor tehnice și consultative privind 

libera circulație a lucrătorilor; 

– sprijinul acordat acțiunilor de pregătire a aplicării noilor regulamente privind asigurările sociale, inclusiv 

schimburile transnaționale de experiență și informații, precum și sprijinul acordat activităților de formare 

desfășurate la nivel național; 

– finanțarea de acțiuni menite să ofere publicului un serviciu de o mai bună calitate și să sensibilizeze 

opinia publică, inclusiv măsuri al căror scop este de a identifica problemele privind asigurările sociale cu 



 

 120 

care se confruntă lucrătorii migranți și măsuri de accelerare și de simplificare a procedurilor 

administrative, analizarea, luând în considerare dimensiunea de gen, aanalizarea barierelor din calea 

liberei circulații a lucrătorilor, analizarea lipsei de coordonare a sistemelor de asigurări sociale și a 

impactului lor asupra persoanelor cu handicap, inclusiv adaptarea procedurilor administrative la noile 

tehnici de prelucrare a informației, pentru a îmbunătăți sistemul de dobândire a drepturilor, precum și 

calculul și plata prestațiilor în temeiul Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71, (CEE) nr. 574/72, (CE) nr. 

859/2003, precum și al Regulamentului (CE) nr. 883/2004, al Regulamentului său de punere în aplicare 

(CE) nr. 987/2009, precum și în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1231/2010, 

– dezvoltarea de acțiuni de informare și de inițiative de sensibilizare a publicului cu privire la drepturile pe 

care le are în materie de liberă circulație a lucrătorilor, precum și coordonarea sistemelor de asigurări 

sociale; 

– sprijinirea schimbului electronic de informații în domeniul asigurărilor sociale între statele membre, în 

scopul de a facilita punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și a Regulamentului său de 

punere în aplicare (CE) nr. 987/2009. Aceasta include întreținerea nodului central al sistemului EESSI, 

testarea componentelor sistemului, activități de asistență, sprijin pentru continuarea dezvoltării 

sistemului și acțiuni de formare. 

Justificare: 

Ar trebui analizate motivele legate de gen care ar putea împiedica sau influența mobilitatea femeilor, precum 

și impactul mobilității asupra concilierii vieții profesionale cu viața de familie. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1142 
=== S&D//7045 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 01 03 — Libera circulație a lucrătorilor, coordonarea sistemelor de asigurări sociale și măsuri 

în favoarea lucrătorilor migranți, inclusiv a lucrătorilor migranți din țări terțe 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 01 03 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000 3 400 000 3 900 000 11 989 000 9 600 000 

Rezervă           

Total 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000 3 400 000 3 900 000 11 989 000 9 600 000 

Comentarii: 

Înainte de paragraful: 

Obiectivul acestei activități este de a promova mobilitatea .......... instituirea unei adevărate piețe a muncii la 

nivel european. 

Se adaugă următorul text: 

Se modifică după cum urmează: 

Obiectivul acestei activități este de a promova mobilitatea geografică și profesională (inclusiv 

coordonarea sistemelor de asigurări sociale) a lucrătorilor în Europa pentru a depăși obstacolele din 

calea liberei circulații a lucrătorilor și pentru a contribui la instituirea unei adevărate piețe a muncii la 

nivel european.  

Acest credit este destinat să acopere acțiuni de sprijinire a monitorizării legislației Uniunii prin finanțarea 

unei rețele de experți în domeniul liberei circulații a lucrătorilor și al asigurărilor sociale, care să prezinte 

rapoarte periodice cu privire la punerea în aplicare a actelor juridice ale Uniunii în statele membre și la 
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nivelul Uniunii și care să analizeze și să evalueze principalele tendințe din legislațiile statelor membre în 

materie de liberă circulație a lucrătorilor și de coordonare a sistemelor de asigurări sociale. Acest credit 

este destinat să acopere, de asemenea, acțiuni de sprijinire a guvernanței actelor juridice ale Uniunii prin 

reuniuni ale comitetelor, acțiuni de sensibilizare, asistență tehnică pentru punerea în aplicare și alte 

forme de asistență tehnică specifică, precum și dezvoltarea sistemului de schimb electronic de informații 

în materie de securitate socială (EESSI) și punerea în aplicare a acestuia.  

Acest credit este destinat să acopere în special:  

— cheltuielile privind studiile, reuniunile de experți, informarea și publicațiile direct legate de realizarea 

obiectivului programului sau a măsurilor care intră sub incidența acestui post și orice alte cheltuieli 

privind asistența tehnică și administrativă care nu implică sarcini de autoritate publică externalizate de 

Comisie prin contracte de prestări servicii ad-hoc; 

— analiza și evaluarea principalelor tendințe din legislația statelor membre în materie de liberă circulație 

a lucrătorilor și coordonarea sistemelor de asigurări sociale, precum și finanțarea rețelelor de experți din 

aceste domenii;  

— analiza și cercetarea noilor evoluții de politică în materie de liberă circulație a lucrătorilor privind, de 

exemplu, încetarea perioadelor de tranziție și modernizarea dispozițiilor privind coordonarea asigurărilor 

sociale; 

—crearea unor centre de informare suplimentare pentru a asigura o mobilitate echitabilă,  

— sprijinul acordat activităților Comisiei administrative și subgrupurilor sale, precum și monitorizării 

ulterioare a măsurilor luate, și sprijinul acordat activităților Comitetelor tehnice și consultative privind 

libera circulație a lucrătorilor;  

— sprijinul acordat acțiunilor de pregătire a aplicării noilor regulamente privind asigurările sociale, 

inclusiv schimburile transnaționale de experiență și informații, precum și sprijinul acordat activităților de 

formare desfășurate la nivel național;  

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget și majorarea acestei linii bugetare, inclusiv pentru a dispune de mijloace 

suficiente în scopul de a asigura fondurile necesare pentru „Rețeaua europeană de mobilitate echitabilă”, 

care a fost o acțiune pregătitoare de succes în unele state membre. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4140 
=== BUDG/4140 === 

Depus de Victor Negrescu, Comisia pentru bugete 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 01 04 — Analiză și studii privind situația socială, datele demografice și familia 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 01 04 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000 1 000 000 500 000 5 118 000 2 800 000 

Rezervă           

Total 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000 1 000 000 500 000 5 118 000 2 800 000 

Comentarii: 

După lista se termină cu: 

– luarea în considerare a tendințelor demografice, a .......... persoanelor și egalitatea de șanse între femei și 

bărbați. 
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Se adaugă următorul text: 

Unele țări din UE nu dispun de o evaluare corectă a situației demografice ca urmare a analizelor și 

studiilor deficitare. 

Justificare: 

Schimbările demografice și evoluția situației sociale în UE vor avea o importanță majoră în deceniile 

viitoare. Statisticile privind schimbările demografice și structura populației sunt folosite din ce în ce mai 

mult în procesele decizionale, economice, sociale și culturale, fiind, așadar, necesare studii și analize 

aprofundate. Exactitatea și corectitudinea acestor studii pot duce la rezultate remarcabile pe termen mediu și 

lung, evitând comiterea erorilor de strategie, astfel că este necesară alocarea unui buget mai mare. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4266 
=== BUDG/4266 === 

Depus de Arne Gericke 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 01 04 — Analiză și studii privind situația socială, datele demografice și familia 

Se modifică comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 01 04 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000   4 118 000 2 300 000 

Rezervă           

Total 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000   4 118 000 2 300 000 

Comentarii: 

După paragraful: 

Acest credit este destinat în special să acopere cheltuieli .......... Comisie prin contracte de prestări servicii 

ad-hoc. 

Se modifică textul după cum urmează: 

Acest credit este destinat în special să acopere cheltuieli privind rapoartele Comisiei (inclusiv un raport 

anual privind situația socială și un raport privind schimbările demograficesituația demografică și 

implicațiile acestoraacesteia prezentat o dată la doi ani în conformitate cu articolul 159 din TFUE),TFUE, 

precum și rapoartele Comisiei pe probleme referitoare la situația socială,specifice situației sociale, care pot 

fi solicitate de Parlamentul European în conformitate cu articolul 161 din TFUE. În raportul său Comisia 

ține seama de faptul că reglementarea vieții de familie se află în competența statelor membre.TFUE). 

După paragraful: 

Acest credit este destinat de asemenea să acopere .......... acordându-se o atenție deosebită dimensiunii de 

gen: 

Se modifică textul după cum urmează: 

– analiza impactului îmbătrânirii populației în cadrul unei societăți pentru toate vârstele, din punctul de 

vedere al evoluției nevoilor de îngrijiri medicale și protecție socială, al comportamentului și politicilor 

complementare, inclusiv studii privind minoritățile sau migranții în vârstă și situația îngrijitorilor 

neoficiali; 

– analiza impactului schimbărilorsituației demografice asupra politicilor, măsuriloracțiunilor și 

programelor Uniunii și ale statelor membre și formularea unor recomandări privind adaptarea politicilor, 

a măsuriloracțiunilor și a programelor economice și de altă natură de la nivelul Uniunii și de la nivel de 

Uniune și național pentru a evita ca îmbătrânirea societății să aibă un impact negativ asupra 
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vulnerabilității familiilor;negativ; 

– analiza legăturilor dintre formele de organizare a familiei, unitățile familialenucleul familial și 

tendințele demografice; 

– analiza tendințelor în ceea ce privește distribuția sărăciei, a veniturilor și a bogăției, precum și a 

consecințelor mai generale ale acestor tendințe asupra societății; 

– identificarea relațiilor existente între dezvoltarea tehnologică (impactul asupra tehnologiei comunicației, 

mobilitatea geografică și ocupațională) și consecințele asupra gospodăriilor și societății în general; 

– analiza legăturilor dintre handicap și tendințele demografice, analiza situației sociale a persoanelor cu 

handicap și a familiilor lor, precum și analiza nevoilor copiilor cu handicap în cadrul familiilor lor și a 

comunităților; 

– analiza evoluției obiectivelorcererii sociale (în ceea ce privește păstrarea sau extinderea drepturilor 

obținute) atât în materie de bunuri, cât și de servicii, luând în considerare noile provocări sociale și 

protecția familiei,sociale, precum și tendințele demograficesituația demografică și schimbarea relațiilor 

dintre generații; 

– dezvoltarea unor instrumente metodologice adecvate (serii de indicatori sociali, tehnici de simulare, 

colectare de date privind inițiativele politice la toate nivelurile etc.) care să ofere o bază cantitativă și 

științifică solidă pentru elaborarea rapoartelor privind situația socială, protecția socială și incluziunea 

socială, precum și protecția socială, juridică și economică a familiei;socială; 

– sensibilizarea opiniei publice în ceea ce privește principalele provocări sociale și demografice și 

organizarea de dezbateri pe această temă în vederea promovării unor răspunsuri politice mai eficace; 

– luarea în considerare a tendințelor demografice, a vieții de familie și a copilăriei în punerea în aplicare a 

politicilor relevante ale Uniunii, precum libera circulație a persoanelor și egalitatea de șanse între femei 

și bărbați. 

Justificare: 

Întrucât reprezintă unitatea de bază care constituie societatea, familia are nevoie de o protecție specială. 

Familia formează viitori cetățeni și contribuabili și, prin urmare, ar trebui să beneficieze de o atenție 

deosebită din partea societății și a organizațiilor sociale. Finanțarea studiilor demografice trebuie să țină 

seama de acest fapt la toate nivelurile. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 566 
=== EMPL/6262 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 01 04 — Analiză și studii privind situația socială, datele demografice și familia 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 01 04 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000  1 500 000 4 118 000 3 800 000 

Rezervă           

Total 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000  1 500 000 4 118 000 3 800 000 

Justificare: 

Uniunea Europeană se confruntă cu provocări demografice și sociale importante și se va confrunta cu 

acestea și în anii următori. Este important să se investească în realizarea de analize și studii în scopul de a 

elabora politici eficiente care să abordeze aceste provocări. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1162 
=== S&D//7066 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 01 04 — Analiză și studii privind situația socială, datele demografice și familia 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 01 04 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000 1 000 000 1 500 000 5 118 000 3 800 000 

Rezervă           

Total 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000 1 000 000 1 500 000 5 118 000 3 800 000 

Justificare: 

Creditele prevăzute în proiectul de buget reflectă o lipsă de ambiție, prin urmare nivelul creditelor ar trebui 

majorat. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4001 
=== BUDG/4001 === 

Depus de Biljana Borzan 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 01 05 — Activități de informare și formare în favoarea organizațiilor lucrătorilor 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Rezervă           

Total 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Comentarii: 

Înainte de paragraful: 

Acest credit este destinat să acopere, în special, următoarele activități: 

Se modifică textul după cum urmează: 

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru activitățile de informare și formare a organizațiilor 

sindicale, inclusiv a reprezentanților organizațiilor sindicale din țările candidate, care decurg din acțiunea 

desfășurată de Uniune în cadrul punerii în aplicare a dimensiunii sociale la nivelul Uniunii. Respectivele 

măsuri ar trebui să ajute organizațiile sindicale să trateze provocările majore cu care se confruntă politica 

europeană din domeniile social și al ocupării forței de muncă, astfel cum este stabilită în Strategia Europa 

2020, inclusiv în contextul inițiativelor Uniunii de tratare a consecințelor crizei economice. Se va acorda o 

atenție deosebită formării pe tema problemelor de gen la locul de muncă. 

Justificare: 

În Strategia Europa 2020 au fost stabilite obiective de gen specifice pentru piața muncii. Obiectivele 

respective nu pot fi atinse fără o dimensiune de gen puternică în structura și activitatea organizațiilor 

lucrătorilor. Chestiunile specifice legate de gen pot fi abordate prin responsabilizarea și educarea lucrătorilor 

prin intermediul organizațiilor care le reprezintă interesele.  
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Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4088 
=== BUDG/4088 === 

Depus de Jens Geier, Comisia pentru bugete 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 01 05 — Activități de informare și formare în favoarea organizațiilor lucrătorilor 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Rezervă           

Total 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4134 
=== BUDG/4134 === 

Depus de Victor Negrescu, Comisia pentru bugete 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 01 05 — Activități de informare și formare în favoarea organizațiilor lucrătorilor 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 2 000 000 1 000 000 20 508 200 14 000 000 

Rezervă           

Total 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 2 000 000 1 000 000 20 508 200 14 000 000 

Comentarii: 

După paragraful: 

Acest credit este destinat să acopere, în special, următoarele activități: 

Se modifică textul după cum urmează: 

– sprijin pentru programele de lucru ale celor două institute specifice ale sindicatelor, și anume Institutul 

European al Sindicatelor și Centrul European de Informare a Muncitorilor, care au fost înființate pentru a 

facilita dezvoltarea capacităților prin activități de formare și cercetare la nivel european, precum și pentru 

a îmbunătăți gradul de implicare a reprezentanților lucrătorilor în procesul guvernării europene; 

– măsuri de informare și de formare a organizațiilor lucrătorilor, inclusiv a reprezentanților organizațiilor 

lucrătorilor din țările candidate, care decurg din aplicarea acțiunii Uniunii în cadrul punerii în aplicare a 

dimensiunii sociale a Uniunii; 

– măsuri în care sunt implicați reprezentanți ai partenerilor sociali din țările candidate, având obiectivul 

specific de a promova dialogul social la nivelul Uniunii; de asemenea, se vizează promovarea participării 

egale a femeilor și bărbaților în cadrul organismelor decizionale ale organizațiilor sindicale 

Organizațiile care au ca obiect de activitate informarea și formarea lucrătorilor ar trebui să realizeze 

programe de informare cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în țara în care decid 
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să lucreze. 

Justificare: 

Fenomenul muncii fără forme legale este încă foarte răspândit în UE, iar migrația lucrătorilor este un proces 

continuu, chiar dacă în ultima vreme nu a fost subliniat din cauza crizei economice care a afectat economia. 

În acest context, reducerea evaziunii este un obiectiv important și trebuie adoptate măsuri pentru a informa și 

a sprijini lucrătorii care decid să lucreze într-o altă țară decât țara de origine pentru a asigura angajarea 

acestora prin metode legale care aduc venituri la bugetele statelor membre. În vederea aplicării acestor 

măsuri, bugetul acestui post ar trebui mărit. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 889 
=== ECR//8204 === 

Depus de Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 01 05 — Activități de informare și formare în favoarea organizațiilor lucrătorilor 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 -3 500 000  15 008 200 13 000 000 

Rezervă           

Total 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 -3 500 000  15 008 200 13 000 000 

Justificare: 

Având în vedere faptul că această linie bugetară se suprapune în mare măsură peste alte linii bugetare 

destinate promovării dialogului social, prezenta linie a fost identificată în cadrul demersului menit să 

găsească modalități de economisire pentru a garanta că UE poate direcționa fondurile către domenii 

prioritare clar identificate, cum sunt locurile de muncă și creșterea. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 622 
=== EFDD/7852 === 

Depus de Grupul Europa Libertății și Democrației Directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 01 05 — Activități de informare și formare în favoarea organizațiilor lucrătorilor 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 -13 508 200 -8 000 000 5 000 000 5 000 000 

Rezervă           

Total 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 -13 508 200 -8 000 000 5 000 000 5 000 000 

Justificare: 

Nu considerăm această linie drept una prioritară, e preferabil ca fondurile să se concentreze pe nevoile reale 

ale lucrătorilor. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 113 
=== FEMM/6024 === 

Depus de Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 01 05 — Activități de informare și formare în favoarea organizațiilor lucrătorilor 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Rezervă           

Total 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Comentarii: 

Înainte de paragraful: 

Acest credit este destinat să acopere, în special, următoarele activități: 

Se modifică textul după cum urmează: 

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru activitățile de informare și formare a organizațiilor 

sindicale, inclusiv a reprezentanților organizațiilor sindicale din țările candidate, care decurg din acțiunea 

desfășurată de Uniune în cadrul punerii în aplicare a dimensiunii sociale la nivelul Uniunii. Respectivele 

măsuri ar trebui să ajute organizațiile sindicale să trateze provocările majore cu care se confruntă politica 

europeană din domeniile social și al ocupării forței de muncă, astfel cum este stabilită în Strategia Europa 

2020, inclusiv în contextul inițiativelor Uniunii de tratare a consecințelor crizei economice. Se va acorda o 

atenție deosebită formării pe tema provocărilor specifice legate de gen la locul de muncă.  

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget. În Strategia Europa 2020 au fost stabilite obiective de gen specifice pentru 

piața muncii. Obiectivele respective nu pot fi atinse fără o dimensiune de gen puternică în structura și 

activitatea organizațiilor lucrătorilor. Chestiunile specifice legate de gen pot fi abordate prin 

responsabilizarea și educarea lucrătorilor prin intermediul organizațiilor care le reprezintă interesele. 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1163 
=== S&D//7067 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 01 05 — Activități de informare și formare în favoarea organizațiilor lucrătorilor 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 2 750 000 6 000 000 21 258 200 19 000 000 

Rezervă           

Total 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 2 750 000 6 000 000 21 258 200 19 000 000 

Justificare: 

Această linie bugetară vizează granturile operaționale a două organizații de cercetare a aspectelor privind 

lucrătorii și granturile pentru acțiuni ale organizațiilor lucrătorilor. Aceasta este singura linie bugetară 

destinată granturilor pentru acțiuni ale organizațiilor lucrătorilor, constituind, de fapt, una dintre cele mai 

mici alocări bugetare pentru granturile de sprijinire a acțiunilor. În 2015, creditele aferente au fost reduse în 

comparație cu 2014. În fiecare an nu pot fi finanțate proiecte eligibile din cauza insuficienței alocărilor 
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bugetare. Astfel se explică nevoia de a majora această linie bugetară pentru ca ea să corespundă efectiv 

cererii reale pentru acțiuni.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 631 
=== EFDD/7866 === 

Depus de Grupul Europa Libertății și Democrației Directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 01 06 — Informarea, consultarea și participarea reprezentanților întreprinderilor 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 01 06 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000 -3 313 000 -400 000 4 000 000 4 000 000 

Rezervă           

Total 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000 -3 313 000 -400 000 4 000 000 4 000 000 

Justificare: 

Nu considerăm această linie bugetară drept o prioritate care trebuie sprijinită. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 580 
=== EMPL/6297 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

EMPL/6297 Amendament de compromis între EMPL/6265, EMPL/6264 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 01 06 — Informarea, consultarea și participarea reprezentanților întreprinderilor 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 01 06 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000  2 000 000 7 313 000 6 400 000 

Rezervă           

Total 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000  2 000 000 7 313 000 6 400 000 

Comentarii: 

După paragraful: 

Acest credit este destinat să acopere, în special, următoarele activități: 

Se modifică textul după cum urmează: 

– măsuri de stabilire a condițiilor pentru desfășurarea dialogului social în întreprinderi și pentru implicarea 

adecvată a salariaților în întreprinderi, astfel cum se prevede în Directiva 2009/38/CE privind comitetele 

europene de întreprindere, în Directivele 2001/86/CE și 2003/72/CE privind implicarea lucrătorilor în 

societatea europeană și, respectiv, în societatea cooperativă europeană, în Directiva 2002/14/CE de 

stabilire a unui cadru general de informare și consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană, în 

Directiva 98/59/CE privind concedierile colective și în articolul 16 din Directiva 2005/56/CE privind 

fuziunile transfrontaliere ale societăților comerciale pe acțiuni; 

– pot fi finanțate în acest context inițiative de consolidare a cooperării transnaționale dintre reprezentanții 

lucrătorilor și ai patronatului în ceea ce privește informarea, consultarea și participarea angajaților în 

cadrul întreprinderilor care își desfășoară activitatea în mai mult de un stat membru și acțiuni de formare 



 

 129 

de scurtă durată pentru negociatori și reprezentanți din cadrul organismelor transnaționale de informare, 

consultare și participare; la aceste acțiuni de formare pot participa parteneri sociali din țările candidate; 

– măsuri care să permită partenerilor sociali să își exercite drepturile și îndatoririle în ceea ce privește 

implicarea lucrătorilor, în special în cadrul comitetelor europene de întreprindere, să îi familiarizeze cu 

acordurile de întreprindere transnaționale și să consolideze cooperarea dintre aceștia în domeniul 

legislației Uniunii referitoare la implicarea lucrătorilor; 

– acțiuni de încurajare a implicării angajaților în întreprinderi și acțiuni de evaluare a constatărilor 

exercițiului de „verificare a adecvării”,întreprinderi, precum și a impactului acestuia asupraacțiuni 

care au la bază concluziile „verificării adecvării” actelor Uniunii în domeniul informării și consultării 

lucrătorilor; 

– acțiuni inovatoare referitoare la implicarea lucrătorilor, pentru a sprijini procesul de anticipare a 

schimbărilor și de prevenire și soluționare a litigiilor în contextul restructurării întreprinderilor, al 

fuziunilor, al preluărilor și al relocalizărilor de întreprinderi de scară la nivelul Uniunii sau de grupuri de 

întreprinderi de scară la nivelul Uniunii;  

– măsuri vizând consolidarea cooperării dintre partenerii sociali în vederea dezvoltării implicării 

angajaților în conceperea de soluții pentru abordarea consecințelor crizei economice, cum ar fi 

concedierile colective sau necesitatea trecerii la o economie durabilă, favorabilă incluziunii și cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon; 

– schimbul transnațional de informații și de bune practici în domenii pertinente pentru dialogul social la 

nivel de întreprindere. 

Justificare: 

EMPL/6264 

Acțiunile vizate în cadrul acestei linii bugetare necesită mai multe resurse pentru a răspunde interesului de a 

participa manifestat de părțile interesate relevante. 

EMPL/6265 

Se reinstituie proiectul de buget 2016.  

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1164 
=== S&D//7068 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 01 06 — Informarea, consultarea și participarea reprezentanților întreprinderilor 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 01 06 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000 1 000 000 3 000 000 8 313 000 7 400 000 

Rezervă           

Total 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000 1 000 000 3 000 000 8 313 000 7 400 000 

Justificare: 

Creditele prevăzute în proiectul de buget reflectă o lipsă de ambiție, prin urmare nivelul creditelor ar trebui 

majorat. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4089 
=== BUDG/4089 === 

Depus de Jens Geier, Comisia pentru bugete 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 01 08 — Relații industriale și dialog social 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 01 08 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000  3 000 000 15 775 000 12 300 000 

Rezervă           

Total 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000  3 000 000 15 775 000 12 300 000 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 623 
=== EFDD/7853 === 

Depus de Grupul Europa Libertății și Democrației Directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 01 08 — Relații industriale și dialog social 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 01 08 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000 -11 775 000 -5 300 000 4 000 000 4 000 000 

Rezervă           

Total 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000 -11 775 000 -5 300 000 4 000 000 4 000 000 

Justificare: 

Nu considerăm că această linie reprezintă o prioritate care trebuie sprijinită. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 567 
=== EMPL/6268 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 01 08 — Relații industriale și dialog social 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 01 08 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000  3 000 000 15 775 000 12 300 000 

Rezervă           

Total 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000  3 000 000 15 775 000 12 300 000 

Justificare: 

Se reinstituie proiectul de buget 2016.  
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Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1165 
=== S&D//7069 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 01 08 — Relații industriale și dialog social 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 01 08 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000 1 000 000 4 000 000 16 775 000 13 300 000 

Rezervă           

Total 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000 1 000 000 4 000 000 16 775 000 13 300 000 

Justificare: 

În contextul consolidării UEM și al procesului semestrului european, este esențial să se sprijine implicarea și 

angajarea partenerilor sociali, fapt care necesită resurse adecvate. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4090 
=== BUDG/4090 === 

Depus de Jens Geier, Comisia pentru bugete 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 02 01 — Progress — Sprijinirea elaborării, a punerii în aplicare, a monitorizării și a evaluării 

politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă ale Uniunii și a legislației în domeniul condițiilor de 

muncă 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

Rezervă           

Total 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4262 
=== BUDG/4262 === 

Depus de Arne Gericke 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 02 01 — Progress — Sprijinirea elaborării, a punerii în aplicare, a monitorizării și a evaluării 

politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă ale Uniunii și a legislației în domeniul condițiilor de 

muncă 

Se modifică comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 



 

 132 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000   73 587 600 31 456 000 

Rezervă           

Total 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000   73 587 600 31 456 000 

Comentarii: 

După paragraful: 

Pentru a atinge obiectivele generale ale EaSI în ceea .......... axa Progress are următoarele obiective specifice: 

Se modifică textul după cum urmează: 

– să dezvolte și să difuzeze cunoștințe analitice comparative de înaltă calitate pentru a se asigura că 

politicile sociale și de ocupare a forței de muncă ale Uniunii, precum și legislația în domeniul condițiilor 

de muncă și al securității și sănătății la locul de muncă se bazează pe dovezi solide și sunt relevante 

pentru nevoile, provocările și condițiile din fiecare stat membru și din celelalte țări participante; 

– să faciliteze un schimb de informații eficace și cuprinzător, învățarea reciprocă și dialogul privind 

politicile sociale și de ocupare a forței de muncă ale Uniunii și legislația în domeniul condițiilor de 

muncă și al securității și sănătății la locul de muncă la nivelul Uniunii, național și internațional, în scopul 

de a sprijini statele membre și celelalte țări participante la elaborarea politicilor și la punerea în aplicare a 

dreptului Uniunii; 

– să furnizeze sprijin financiar factorilor de decizie pentru promovarea reformelor politicilor sociale și ale 

politicilor din domeniul pieței muncii, să dezvolte capacitatea actorilor principali de a elabora și de a 

pune în practică experimentarea socială și să faciliteze accesul la informațiile și cunoștințele de 

specialitate relevante; 

– să monitorizeze și să evalueze punerea în aplicare a orientărilor și a recomandărilor europene privind 

ocuparea forței de muncă și a impactului acestora, în special prin Raportul comun privind ocuparea forței 

de muncă, și să analizeze interacțiunea dintre EES și politica economică și socială generală, precum și 

alte domenii de politică; 

– să furnizeze organizațiilor Uniunii și celor naționale sprijin financiar pentru a dezvolta, promova și 

susține punerea în aplicare a politicii de ocupare a forței de muncă și a politicii sociale a Uniunii, precum 

și a legislației în domeniul condițiilor de muncă și al securității și sănătății la locul de muncă; 

– să permită realizarea de acțiuni de sensibilizare, schimbul de bune practici, difuzarea informațiilor și 

promovarea dezbaterii privind principalele provocări și aspecte politice referitoare la condițiile de 

muncă, egalitatea de gen, securitatea și sănătatea la locul de muncă, reconcilierea vieții de familie cu cea 

profesională și îmbătrânirea populației, inclusiv în rândul partenerilor sociali; 

– încurajarea creării de locuri de muncă, în special în cazul IMM-urilor familiale, promovarea angajării 

tinerilor și combaterea sărăciei prin promovarea unei convergențe sociale crescute datorită etichetei 

sociale. 

Justificare: 

Politica socială și legislația privind condițiile de muncă trebuie să țină seama de IMM-urile familiale. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4408 
=== BUDG/4408 === 

Depus de Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, 

Curzio Maltese, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis 

Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 02 01 — Progress — Sprijinirea elaborării, a punerii în aplicare, a monitorizării și a evaluării 
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politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă ale Uniunii și a legislației în domeniul condițiilor de 

muncă 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

Rezervă           

Total 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

Justificare: 

Din cauza impactului social al crizei economice și financiare și a așa-numitelor politici de austeritate, au fost 

implementate memorandumuri de înțelegere și programe de ajustare, iar șomajul a atins niveluri istorice. 

Orice reducere a sumelor propuse de Comisie ar împiedica adoptarea politicilor de care este nevoie pentru a 

crea locuri de muncă și a îmbunătăți condițiile de lucru în actualul climat socioeconomic. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 890 
=== ECR//8205 === 

Depus de Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 02 01 — Progress — Sprijinirea elaborării, a punerii în aplicare, a monitorizării și a evaluării 

politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă ale Uniunii și a legislației în domeniul condițiilor de 

muncă 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 -7 394 000  66 193 600 31 456 000 

Rezervă           

Total 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 -7 394 000  66 193 600 31 456 000 

Justificare: 

Pentru a lua măsuri în scopul de a asigura că nivelul plăților se stabilește pe baza unor criterii tehnice cum 

sunt cifrele anuale privind execuția bugetară și pentru a realiza economii la liniile în cazul cărora au fost 

identificate niveluri scăzute de execuție (31,24% în 13 iulie 2015), a fost identificată această linie bugetară 

în vederea găsirii unor posibilități de eficientizare a bugetului.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 568 
=== EMPL/6269 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 02 01 — Progress — Sprijinirea elaborării, a punerii în aplicare, a monitorizării și a evaluării 

politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă ale Uniunii și a legislației în domeniul condițiilor de 

muncă 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 12 394 000 74 681 600 43 850 000 

Rezervă           
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 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

Total 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 12 394 000 74 681 600 43 850 000 

Justificare: 

Promovarea ocupării forței de muncă și a incluziunii sociale este o parte integrantă a obiectivului strategic al 

Uniunii vizând o creștere economică durabilă, cu locuri de muncă mai multe și mai bune și o mai mare 

coeziune socială. În acest scop, trebuie să se consolideze sprijinirea ocupării forței de muncă și a politicii 

sociale și să se majoreze fondurile disponibile în cadrul programului Progress. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 569 
=== EMPL/6270 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 02 01 — Progress — Sprijinirea elaborării, a punerii în aplicare, a monitorizării și a evaluării 

politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă ale Uniunii și a legislației în domeniul condițiilor de 

muncă 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

Rezervă           

Total 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

Justificare: 

Se reinstituie proiectul de buget 2016.  

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1166 
=== S&D//7070 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 02 01 — Progress — Sprijinirea elaborării, a punerii în aplicare, a monitorizării și a evaluării 

politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă ale Uniunii și a legislației în domeniul condițiilor de 

muncă 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 5 094 000 11 394 000 78 681 600 42 850 000 

Rezervă           

Total 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 5 094 000 11 394 000 78 681 600 42 850 000 

Justificare: 

Promovarea ocupării forței de muncă și a incluziunii sociale este o parte integrantă a obiectivului strategic al 

Uniunii vizând o creștere economică durabilă, cu locuri de muncă mai multe și mai bune și o mai mare 

coeziune socială. În acest scop, trebuie să se consolideze sprijinirea ocupării forței de muncă și a politicii 

sociale și să se majoreze fondurile disponibile în cadrul programului Progress. 



 

 135 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4091 
=== BUDG/4091 === 

Depus de Jens Geier, Comisia pentru bugete 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 02 02 — EURES — Promovarea mobilității geografice voluntare a lucrătorilor și stimularea 

oportunităților de încadrare în muncă  

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 02 02 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 335 000 2 625 000 22 061 000 14 300 000 

Rezervă           

Total 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 335 000 2 625 000 22 061 000 14 300 000 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 570 
=== EMPL/6272 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 02 02 — EURES — Promovarea mobilității geografice voluntare a lucrătorilor și stimularea 

oportunităților de încadrare în muncă  

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 02 02 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 335 000 4 625 000 22 061 000 16 300 000 

Rezervă           

Total 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 335 000 4 625 000 22 061 000 16 300 000 

Justificare: 

Trebuie să fie consolidate acțiunile EURES de facilitare a mobilității datorită efectului pozitiv asupra 

economiei și a ocupării forței de muncă.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 963 
=== EPP//7536 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 02 02 — EURES — Promovarea mobilității geografice voluntare a lucrătorilor și stimularea 

oportunităților de încadrare în muncă  

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 02 02 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 1 335 000 2 825 000 23 061 000 14 500 000 

Rezervă           
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 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

Total 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 1 335 000 2 825 000 23 061 000 14 500 000 

Justificare: 

Creditele suplimentare reflectă prioritățile Parlamentului în ceea ce privește bugetul pentru 2016, și anume 

promovarea ocupării forței de muncă, a întreprinderilor și a antreprenoriatului. Creșterea propusă vizează cu 

precădere acțiunea „Primul tău loc de muncă EURES" , ale cărei rezultate palpabile și punere în aplicare 

reușită trebuie continuate și îmbunătățite în 2016.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1167 
=== S&D//7071 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 02 02 — EURES — Promovarea mobilității geografice voluntare a lucrătorilor și stimularea 

oportunităților de încadrare în muncă  

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 02 02 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 2 335 000 4 625 000 24 061 000 16 300 000 

Rezervă           

Total 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 2 335 000 4 625 000 24 061 000 16 300 000 

Justificare: 

Trebuie să fie consolidate acțiunile EURES de facilitare a mobilității datorită efectului pozitiv asupra 

economiei și a ocupării forței de muncă. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4092 
=== BUDG/4092 === 

Depus de Jens Geier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 02 03 — Microfinanțare și antreprenoriat social — Creșterea accesului la finanțare și a 

disponibilității finanțării pentru persoanele fizice și juridice, în special pentru persoanele cele mai 

îndepărtate de piața muncii, și pentru întreprinderile sociale 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000  2 728 000 25 624 200 17 000 000 

Rezervă           

Total 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000  2 728 000 25 624 200 17 000 000 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4135 
=== BUDG/4135 === 

Depus de Victor Negrescu, Comisia pentru bugete 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 02 03 — Microfinanțare și antreprenoriat social — Creșterea accesului la finanțare și a 

disponibilității finanțării pentru persoanele fizice și juridice, în special pentru persoanele cele mai 

îndepărtate de piața muncii, și pentru întreprinderile sociale 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 5 000 000 1 500 000 30 624 200 15 772 000 

Rezervă           

Total 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 5 000 000 1 500 000 30 624 200 15 772 000 

Comentarii: 

După paragraful: 

În conformitate cu articolul 140 alineatul (6) din .......... alineatul (3) litera (i) din Regulamentul financiar. 

Se adaugă următorul text: 

Ar trebui creat cadrul de reglementare pentru a asigura transparența în domeniul caselor abandonate 

deținute de către stat și pentru a permite părților interesate să contacteze autoritatea competentă în 

vederea dobândirii dreptului de proprietate asupra unor astfel de terenuri sau clădiri sau a dreptului de a 

le folosi pentru înființarea de întreprinderi sociale. De asemenea, ar trebui stabilite condițiile în care 

entitățile interesate pot înființa aceste întreprinderi sociale și condițiile în care autoritățile locale sunt 

obligate să acorde dreptul de folosire sau de proprietate. Trebuie evitat actualul sistem de concesiune sau 

licitații publice, deoarece acesta ar împiedica sau ar bloca inițiativele de înființare a întreprinderilor 

sociale. 

Justificare: 

Este necesară sprijinirea înființării de întreprinderi sociale care sunt capabile să furnizeze serviciile de care 

au nevoie diversele categorii de populație excluse. Majorarea sumei acordate acestui post vizează susținerea 

creării infrastructurii de care au nevoie aceste întreprinderi și furnizarea ajutorului necesar pentru înființarea 

și dezvoltarea lor. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4410 
=== BUDG/4410 === 

Depus de Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, 

Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês 

Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 02 03 — Microfinanțare și antreprenoriat social — Creșterea accesului la finanțare și a 

disponibilității finanțării pentru persoanele fizice și juridice, în special pentru persoanele cele mai 

îndepărtate de piața muncii, și pentru întreprinderile sociale 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 1 375 800 2 728 000 27 000 000 17 000 000 

Rezervă           

Total 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 1 375 800 2 728 000 27 000 000 17 000 000 
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Justificare: 

Din cauza impactului social al crizei economice și financiare și a așa-numitelor politici de austeritate, au fost 

implementate memorandumuri de înțelegere și programe de ajustare, iar șomajul a atins niveluri istorice. 

Prin urmare, nu este justificat un nivel al angajamentelor mai mic decât în bugetul 2015; dimpotrivă, 

angajamentele ar trebui să crească. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 632 
=== EFDD/7867 === 

Depus de Grupul Europa Libertății și Democrației Directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 02 03 — Microfinanțare și antreprenoriat social — Creșterea accesului la finanțare și a 

disponibilității finanțării pentru persoanele fizice și juridice, în special pentru persoanele cele mai 

îndepărtate de piața muncii, și pentru întreprinderile sociale 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000  10 000 000 25 624 200 24 272 000 

Rezervă           

Total 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000  10 000 000 25 624 200 24 272 000 

Justificare: 

Este important să se acorde sprijin acestei linii bugetare prin majorarea nivelului creditelor pentru plăți. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 548 
=== EMPL/6208 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 02 03 — Microfinanțare și antreprenoriat social — Creșterea accesului la finanțare și a 

disponibilității finanțării pentru persoanele fizice și juridice, în special pentru persoanele cele mai 

îndepărtate de piața muncii, și pentru întreprinderile sociale 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 4 000 000 6 728 000 29 624 200 21 000 000 

Rezervă           

Total 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 4 000 000 6 728 000 29 624 200 21 000 000 

Comentarii: 

După paragraful: 

În conformitate cu articolul 140 alineatul (6) din .......... alineatul (3) litera (i) din Regulamentul financiar. 

Se adaugă următorul text: 

Au fost alocate 4 milioane EUR pentru sprijinul și asistența tehnică destinată persoanelor care au 

beneficiat de microfinanțare. 

Justificare: 
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Studiile au arătat că este necesar ca beneficiarii acestui program să primească asistență tehnică și sprijin din 

partea experților pentru lansarea și menținerea afacerilor lor. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 103 
=== FEMM/6008 === 

Depus de Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 02 03 — Microfinanțare și antreprenoriat social — Creșterea accesului la finanțare și a 

disponibilității finanțării pentru persoanele fizice și juridice, în special pentru persoanele cele mai 

îndepărtate de piața muncii, și pentru întreprinderile sociale 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000   25 624 200 14 272 000 

Rezervă           

Total 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000   25 624 200 14 272 000 

Comentarii: 

După paragraful: 

Pentru a îndeplini obiectivele generale ale EaSI, .......... Microfinanțare și antreprenoriat social urmăresc: 

Se modifică textul după cum urmează: 

– să sporească accesibilitatea și disponibilitatea microfinanțării pentru persoanele care și-au pierdut sau 

riscă să își piardă locul de muncă, sau care întâmpină dificultăți de integrare sau reintegrare pe piața 

muncii, persoanele care se confruntă cu amenințarea excluderii sociale sau cele vulnerabile, inclusiv 

femeile care doresc să înceapă o carieră antreprenorială, aflate într-o situație dezavantajată în privința 

accesului la piața de credit convențională și care doresc să deschidă sau să își dezvolte propria 

microîntreprindere, și pentru microîntreprinderi,iar în cazul microîntreprinderilor, mai ales pentru cele 

care angajează persoane din categoria celor menționate mai sus;prevăzute la litera (a); 

– să consolideze capacitatea instituțională a furnizorilor de microcredite; 

– să sprijine dezvoltarea întreprinderilor sociale. 

Justificare: 

Unul dintre cele mai mari obstacole pentru femeile antreprenoare este în continuare accesul la finanțare. 

Furnizarea de asistență în domeniul microfinanțării le poate ajuta pe femei să se lanseze într-o carieră 

antreprenorială, contribuind astfel la reducerea șomajului și la sporirea creșterii economice. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1047 
=== GUE//7276 === 

Depus de Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 02 03 — Microfinanțare și antreprenoriat social — Creșterea accesului la finanțare și a 

disponibilității finanțării pentru persoanele fizice și juridice, în special pentru persoanele cele mai 

îndepărtate de piața muncii, și pentru întreprinderile sociale 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 
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Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 1 375 800 2 728 000 27 000 000 17 000 000 

Rezervă           

Total 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 1 375 800 2 728 000 27 000 000 17 000 000 

Justificare: 

Din cauza impactului social al crizei economice și financiare și a așa-numitelor politici de austeritate, au fost 

implementate memorandumuri de înțelegere și programe de ajustare, iar șomajul a atins niveluri istorice. 

Prin urmare, nu este justificat un nivel al angajamentelor mai mic decât în bugetul 2015; dimpotrivă, 

angajamentele ar trebui să crească. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1168 
=== S&D//7072 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 02 03 — Microfinanțare și antreprenoriat social — Creșterea accesului la finanțare și a 

disponibilității finanțării pentru persoanele fizice și juridice, în special pentru persoanele cele mai 

îndepărtate de piața muncii, și pentru întreprinderile sociale 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 2 000 000 4 728 000 27 624 200 19 000 000 

Rezervă           

Total 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 2 000 000 4 728 000 27 624 200 19 000 000 

Justificare: 

Creditele prevăzute în proiectul de buget reflectă o lipsă de ambiție, prin urmare nivelul creditelor ar trebui 

majorat. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4068 
=== BUDG/4068 === 

Depus de Bas Belder 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 03 11 — Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă  

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 11 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 -20 360 000 -20 360 000 p.m. p.m. 

Rezervă           

Total 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 -20 360 000 -20 360 000 p.m. p.m. 

Justificare: 

Aceasta nu este una dintre sarcinile principale ale UE. Nu este necesară o agenție specifică. Problemele cele 

mai stringente ar putea fi tratate de către Comisie. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 624 
=== EFDD/7854 === 

Depus de Grupul Europa Libertății și Democrației Directe 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 03 11 — Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă  

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 11 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 -10 360 000 -10 360 000 10 000 000 10 000 000 

Rezervă           

Total 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 -10 360 000 -10 360 000 10 000 000 10 000 000 

Justificare: 

Nu considerăm o prioritate susținerea acestei fundații care nu prezintă o valoare adăugată reală. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 571 
=== EMPL/6277 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 03 11 — Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă  

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 11 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 37 000 37 000 20 397 000 20 397 000 

Rezervă           

Total 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 37 000 37 000 20 397 000 20 397 000 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 04 01 — Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) 

Se modifică comentariile după cum urmează: 

Se modifică textul după cum urmează: 

Grupa de funcții și gradul 

Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) 

Posturi 

2016 2015 

Autorizate prin bugetul Uniunii Ocupate efectiv la 31 decembrie 2014 Autorizate prin bugetul Uniunii 

 Permanente Temporare Permanente Temporare Permanente Temporare 

AD 16       

AD 15  1    1 

AD 14  1  2  1 

AD 13  4  3  4 

AD 12 2 8 2 3 2 7 

AD 11 1 5 1 5 1 5 

AD 10 1 4  1 1 4 

AD 9 1 3 1 1 1 3 

AD 8 1 5 1 6 1 7 

AD 7 2 5 2 4 2 5 

AD 6  5  12  6 

AD 5  1 1 4   

Total AD 8 42 8 41 8 43 

AST 11       

AST 10  2  2  2 

AST 9  7  3  6 
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AST 8  8  3  7 

AST 7 1 10  8  9 

AST 6 3  1 5 2 2 

AST 5 2 8 2 1 3 6 

AST 4 1  1 6 2 1 

AST 3   1 4 1 1 

AST 2 1 1  4 1 1 

AST 1  2 

1 

5 1 1 1 

Total AST  8 38 

37 

10 37 10 36 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

Total AST/SC       

Total general 16 80 

79 

18 78 18 79 

Total efective 96 

95 

96 97 

Justificare: 

Abordarea privind fondul de redistribuire a personalului nu este adecvată. Această sumă acoperă un post 

temporar AST 1 în schema de personal.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 104 
=== FEMM/6009 === 

Depus de Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 03 11 — Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă  

Se modifică comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 11 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000   20 360 000 20 360 000 

Rezervă           

Total 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000   20 360 000 20 360 000 

Comentarii: 

După paragraful: 

O parte din acest credit este destinată să acopere .......... teme importante legate de politicile privind familia: 

Se modifică textul după cum urmează: 

– politici la locul de muncă favorabile familiilor (echilibru între viața profesională și viața de 

familie,familială, condiții de muncă etc.). Aici intră și efectuarea unui studiu în cadrul căruia să se 

compare situația mamelor încadrate în muncă cu cea a mamelor care aleg să rămână acasă și cu cea 

a femeilor fără copii, pentru a obține mai multe informații despre poziția fiecăruia dintre aceste 

grupuri de femei pe piața muncii, analizând în mod special nivelul încadrării în muncă, diferențele de 

remunerare și între pensii și evoluția carierei;etc.); 

– factorii care influențează situația familiilor în ceea ce privește locuințele sociale (accesul la locuințe 

decente pentru familii); 
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– sprijin pentru familii pe întreaga durată a vieții, de exemplu, pentru îngrijirea copiilor sau alte aspecte din 

sfera mandatului fundației. 

Justificare: 

O parte importantă a concilierii vieții profesionale cu viața de familie o constituie decizia de a avea copii și 

de a-i îngriji. Ar trebui să se efectueze o analiză în privința efectelor pe care alegerile legate de familie le au 

ulterior asupra carierei, inclusiv a posibilelor efecte asupra diferențelor de remunerare și de pensii între 

bărbați și femei. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 800 
=== VERT/7729 === 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 03 11 — Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă  

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 11 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 37 000 37 000 20 397 000 20 397 000 

Rezervă           

Total 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 37 000 37 000 20 397 000 20 397 000 

Justificare: 

Abordarea privind fondul de redistribuire a personalului nu este adecvată. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4002 
=== BUDG/4002 === 

Depus de Biljana Borzan 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 03 12 — Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă  

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Rezervă           

Total 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Comentarii: 

După paragraful: 

Agenția are obligația să informeze Parlamentul European .......... cheltuielile operaționale și cheltuielile 

administrative. 

Se modifică textul după cum urmează: 

Obiectivul agenției este de a furniza instituțiilor Uniunii, statelor membre și părților interesate informații 

tehnice, științifice și economice utile în domeniul sănătății și securității la locul de muncă. Trebuie să se 

acorde o atenție specială aspectelor de gen în domeniul sănătății și securității la locul de muncă. muncă. 

După paragraful: 



 

 144 

Contribuțiile statelor AELS în temeiul Acordului privind .......... secțiune, care face parte integrantă din 

bugetul general. 

Se modifică textul după cum urmează: 

Contribuția Uniunii pentru 2016 se ridică înla un total la 14 679 000de 14 671 260 EUR. Suma de 16 000 

EUREUR, care provine din recuperarea excedentuluiexcedentului, se adaugă sumei de 14 663 000 EUR 

înscrisela suma de 14 655 260 EUR înscrisă în buget. 

Justificare: 

Domeniul sănătății și siguranței la locul de muncă include provocări legate de gen care nu pot fi ignorate, 

cum ar fi segregarea profesională, diferența de remunerare, timpul de lucru, spațiile de muncă, condițiile de 

lucru precare, împărțirea sarcinilor în gospodărie, sexismul și discriminarea bazată pe criteriul de sex, 

precum și diferențele fizice dintre femei și bărbați, printre care privind reproducerea, constituie factori care 

influențează pericolele cu care se confruntă femeile la locul de muncă. Acești factori legați de gen trebuie 

abordați în vederea îmbunătățirii sănătății și securității la locul de muncă.  

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4069 
=== BUDG/4069 === 

Depus de Bas Belder 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 03 12 — Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă  

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 -14 655 260 -14 655 260 p.m. p.m. 

Rezervă           

Total 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 -14 655 260 -14 655 260 p.m. p.m. 

Justificare: 

Aceasta nu este una dintre sarcinile principale ale UE. Nu este necesară o agenție specifică. Problemele cele 

mai stringente ar putea fi tratate de către Comisie. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4074 
=== BUDG/4074 === 

Depus de Jens Geier, Comisia pentru bugete 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 03 12 — Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă  

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Rezervă           

Total 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 633 
=== EFDD/7868 === 

Depus de Grupul Europa Libertății și Democrației Directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 03 12 — Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă  

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 -4 655 260 -4 655 260 10 000 000 10 000 000 

Rezervă           

Total 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 -4 655 260 -4 655 260 10 000 000 10 000 000 

Justificare: 

Rolul și valoarea adăugată reală a acestei agenții a UE nu sunt clare. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 572 
=== EMPL/6278 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 03 12 — Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă  

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 15 740 15 740 14 671 000 14 671 000 

Rezervă           

Total 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 15 740 15 740 14 671 000 14 671 000 

Comentarii: 

După paragraful: 

Contribuțiile statelor AELS în temeiul Acordului privind .......... secțiune, care face parte integrantă din 

bugetul general. 

Se modifică textul după cum urmează: 

Contribuția Uniunii pentru 2016 se ridică înla un total la 14 679 000de 14 671 260 EUR. Suma de 16 000 

EUREUR, care provine din recuperarea excedentuluiexcedentului, se adaugă sumei de 14 663 000 EUR 

înscrisela suma de 14 655 260 EUR înscrisă în buget. 

Justificare: 

Angajatorii și angajații europeni se confruntă cu provocări importante în domeniul sănătății și securității în 

muncă. Abordarea acestor provocări este de o importanță majoră și necesită alocarea unor resurse suficiente 

pentru această sarcină. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 114 
=== FEMM/6025 === 

Depus de Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 03 12 — Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă  

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Rezervă           

Total 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Comentarii: 

După paragraful: 

Agenția are obligația să informeze Parlamentul European .......... cheltuielile operaționale și cheltuielile 

administrative. 

Se modifică textul după cum urmează: 

Obiectivul agenției este de a furniza instituțiilor Uniunii, statelor membre și părților interesate informații 

tehnice, științifice și economice utile în domeniul sănătății și securității în muncă. Trebuie să se acorde o 

atenție specială aspectelor de gen în domeniul sănătății și securității la locul de muncă. 

După paragraful: 

Contribuțiile statelor AELS în temeiul Acordului privind .......... secțiune, care face parte integrantă din 

bugetul general. 

Se modifică textul după cum urmează: 

Contribuția Uniunii pentru 2016 se ridică înla un total la 14 679 000de 14 671 260 EUR. Suma de 16 000 

EUREUR, care provine din recuperarea excedentuluiexcedentului, se adaugă sumei de 14 663 000 EUR 

înscrisela suma de 14 655 260 EUR înscrisă în buget. 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget. Domeniul sănătății și siguranței la locul de muncă include provocări legate 

de gen care nu pot fi ignorate, cum ar fi segregarea profesională, diferența de remunerare, timpul de lucru, 

spațiile de muncă, condițiile de lucru precare, împărțirea sarcinilor în gospodărie, sexismul și discriminarea 

bazată pe criteriul de sex, precum și diferențele fizice dintre femei și bărbați, printre care privind 

reproducerea, constituie factori care influențează pericolele cu care se confruntă femeile la locul de muncă. 

Acești factori legați de gen trebuie abordați în vederea îmbunătățirii sănătății și securității la locul de muncă. 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4066 
=== BUDG/4066 === 

Depus de Bas Belder 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 03 13 — Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP) 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 13 17 224 000 17 224 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 -17 051 000 -17 051 000 p.m. p.m. 

Rezervă           

Total 17 224 000 17 224 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 -17 051 000 -17 051 000 p.m. p.m. 
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Justificare: 

Aceasta nu este una dintre sarcinile principale ale UE. Nu este necesară o agenție specifică. Problemele cele 

mai stringente ar putea fi tratate de către Comisie. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 634 
=== EFDD/7869 === 

Depus de Grupul Europa Libertății și Democrației Directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 03 13 — Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP) 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 13 17 224 000 17 224 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 -7 051 000 -7 051 000 10 000 000 10 000 000 

Rezervă           

Total 17 224 000 17 224 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 -7 051 000 -7 051 000 10 000 000 10 000 000 

Justificare: 

Valoarea adăugată reală a acestui centru nu este clară. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 573 
=== EMPL/6279 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 77 02 — Proiect-pilot — Promovarea protecției dreptului la locuință 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 77 02 p.m. 523 430 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Rezervă           

Total p.m. 523 430 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Justificare: 

Transformarea proiectului-pilot într-o acțiune pregătitoare.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1122 
=== S&D//7022 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 77 02 — Proiect-pilot — Promovarea protecției dreptului la locuință 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 77 02 p.m. 523 430 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Rezervă           
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 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

Total p.m. 523 430 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Justificare: 

Transformarea proiectului-pilot în acțiune pregătitoare. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4301 
=== BUDG/4301 === 

Depus de Richard Howitt 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 77 14 — Acțiune pregătitoare — Inovare socială prin intermediul modelului social de afaceri și 

al tinerilor întreprinzători 

Se modifică comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 77 14 p.m. 697 907 p.m. 500 000 p.m. 500 000   p.m. 500 000 

Rezervă           

Total p.m. 697 907 p.m. 500 000 p.m. 500 000   p.m. 500 000 

Comentarii: 

După paragraful: 

Acest credit este destinat să acopere angajamentele .......... exercițiile anterioare, din cadrul acțiunii 

pregătitoare. 

Se adaugă următorul text: 

Această linie bugetară este destinată să includă costurile convocării în continuare de către DG EMPL a 

Grupului la nivel înalt privind responsabilitatea socială a întreprinderilor. 

Justificare: 

Grupul la nivel înalt privind responsabilitatea socială a întreprinderilor este un mijloc important pentru 

continuarea dialogului și înțelegerea practicilor de antreprenoriat social, promovând astfel inovarea socială, 

ca parte a angajamentului Uniunii Europene față de responsabilitatea socială a întreprinderilor. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 574 
=== EMPL/6283 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 77 17 — Proiect-pilot — Cardul de asigurări sociale 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 77 17 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000 1 500 000 500 000 1 500 000 750 000 

Rezervă           

Total 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000 1 500 000 500 000 1 500 000 750 000 

Comentarii: 



 

 149 

După paragraful: 

Acest credit este destinat să acopere angajamentele restante din anii precedenți din cadrul proiectului-pilot. 

Se modifică textul după cum urmează: 

Acest proiect-pilot va analiza avantajele introducerii unui document electronic european care să nu poată fi 

falsificat și care să conțină datele de asigurări sociale ale persoanei și, dacă este cazul, avantajele punerii la 

dispoziție a acestui document. Pe acest document ar urma să fie stocate toate informațiile necesare pentru 

verificarea statutului profesional al titularului, cum ar fi asigurarea socială și programul de lucru. 

Documentul ar urma să facă obiectul unor norme stricte privind protecția datelor, în special în cazul în care 

se prelucrează date confidențiale cu caracter personal. Acest card ar trebui să fie nu numai un instrument 

de informare pentru lucrător, ci în primul rând un instrument pentru ca inspectoratele de muncă să 

descopere mai ușor abuzurile și să asigure punerea în aplicare a legislației sociale și a legislației muncii 

în UE. Comisia Europeană ar trebui să raporteze periodic Parlamentului European cu privire la evoluția 

acestui proiect-pilot. 

Justificare: 

Continuarea proiectului-pilot și punerea în aplicare a acțiunilor rămase în cadrul acestuia necesită o majorare 

a bugetului. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1125 
=== S&D//7025 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 77 17 — Proiect-pilot — Cardul de asigurări sociale 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 77 17 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000 1 500 000 500 000 1 500 000 750 000 

Rezervă           

Total 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000 1 500 000 500 000 1 500 000 750 000 

Justificare: 

Continuarea proiectului-pilot și punerea în aplicare a acțiunilor rămase în cadrul acestuia necesită o majorare 

a bugetului. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 804 
=== VERT/7733 === 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 04 03 77 20 — Proiect-pilot — Consecințele reducerii beneficiilor sociale 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 77 20 1 000 000 500 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rezervă           

Total 1 000 000 500 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 
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Justificare: 

Astfel cum a solicitat PE în 2014, acest proiect-pilot ar trebui să fie executat cu adevărat de către Comisie și 

să fie menținut în cadrul unei linii bugetare proprii. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 549 
=== EMPL/6216 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 04 03 77 23 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 77 23       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rezervă           

Total       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — VIITORUL SE ÎNTÂLNEȘTE CU EXPERIENȚA — pentru colaborarea între generații 

privind locurile de muncă în Europa 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

- campanii de informare/sensibilizare 

- seminare în zonele/regiunile cele mai afectate pentru promovarea competențelor antreprenoriale 

- formări/schimburi de practici cu antreprenorii locali de succes 

- elaborarea unei metode de validare a eventualelor măsuri publice sau private de sprijinire a unor forme 

de colaborare între generații în vederea inovării și a creșterii economice, în special în educație, formare și 

îndrumare 

- dezvoltarea de cunoștințe privind impactul reglementărilor europene și naționale existente referitoare la 

colaborarea între generații în domeniul educației și formării, inclusiv al formării informale, și pentru 

satisfacția profesională, precum și furnizarea dovezilor necesare pentru realizarea unor eventuale 

adaptări, după caz 

- contribuție la stabilirea unor indicatori privind impactul socioeconomic al colaborării între generații în 

domeniul educației și formării, inclusiv al formării informale, și pentru satisfacția profesională 

- elaborarea unor instrumente pentru a evalua, din punctul de vedere al utilizării eficiente a resurselor 

publice și private, valoarea socioeconomică la nivel micro- și macroeconomic a colaborării între generații 

în cadrul întreprinderilor și pentru satisfacția profesională, în special în educație și prin formare, 

mentorat și îndrumare reciprocă 

- evaluarea utilității unui posibil viitor program european sau a unei politici care să sprijine formarea, 

mentoratul și îndrumarea între generații sau alte forme de cooperare între generații pentru creștere 

economică 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 
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Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 

Șomajul pe termen lung plasează membrii populației active din punct de vedere economic într-o situație 

deosebit de vulnerabilă, iar vârsta este cauza cea mai frecventă a șomajului pe termen lung. Șomerii în vârstă 

nu beneficiază de același acces la împrumuturi și de aceleași posibilități de finanțare ca șomerii tineri.  

Acest proiect-pilot se axează pe persoanele cu experiență profesională semnificativă care se confruntă cu 

șomajul pe termen lung.  

Prin acest proiect-pilot, publicul-țintă s-ar familiariza cu posibilități de dobândire a unor competențe 

antreprenoriale pentru anumite proiecte în domeniul activităților independente. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 550 
=== EMPL/6217 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 04 03 77 24 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 77 24       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rezervă           

Total       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rubrică: 

Acțiune pregătitoare – Codeterminarea politică activă și participarea codecizională a generațiilor mai 

tinere și mai în vârstă în Europa 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Cercetare de bază la nivelul UE a status quo-ului din toate statele membre pentru a identifica domenii de 

acțiune sau chiar pentru a trage consecințe politice. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Acțiune pregătitoare în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 

al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 

Această acțiune pregătitoare are drept obiectiv punerea în aplicare a Cărții albe și a celei verzi privind 

pensiile adecvate, sigure și viabile, ambele făcând referire la importanța majoră a politicii europene privind 

generațiile.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 551 
=== EMPL/6222 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 04 03 77 29 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 77 29       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rezervă           

Total       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Un nou început - creșterea bunăstării copiilor cu dizabilități și/sau cu nevoi speciale care 

trăiesc în instituții pentru copiii lipsiți de îngrijire părintească (orfelinate) 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

- îmbunătățirea situației copiilor cu dizabilități și/sau cu nevoi speciale care trăiesc 

în instituții pentru copiii lipsiți de îngrijire părintească (orfelinate); 

- îmbunătățirea calificărilor personalului din instituțiile pentru copiii lipsiți de îngrijire părintească 

(orfelinate) prin programe și cursuri de formare speciale, axate pe nevoile speciale ale copiilor cu 

dizabilități și/sau cu nevoi speciale. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 

Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți situația copiilor cu dizabilități și/sau cu nevoi speciale care trăiesc 

în instituții pentru copiii lipsiți de îngrijire părintească (orfelinate). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 575 
=== EMPL/6289 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 04 03 77 35 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 77 35       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Rezervă           

Total       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Absolvenți „verzi” pentru un viitor durabil 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

În vederea rezolvării problemei șomajului și a gradului mic de ocupare a forței de muncă în rândul 
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tinerilor, trebuie exploatat potențialul economiei „verzi” și trebuie să se permită IMM-urilor să inoveze, 

să creeze și să crească.  

Un program de stagii plătite în domeniul sustenabilității pentru absolvenți, axat exclusiv pe crearea de 

locuri de muncă, care să permită participanților să învețe despre sustenabilitate în contextul „lumii 

reale”, aplicându-și competențele și cunoștințele dobândite de-a lungul studiilor universitare și 

dezvoltându-le. Stagiile vor oferi oportunități de muncă participanților cu diverse competențe și în diferite 

domenii, oferind în același timp o oportunitate absolvenților interesați de problematica sustenabilității și 

dornici să își aplice competențele și cunoștințele dobândite de-a lungul studiilor universitare pentru a-și 

lăsa amprenta într-un mod pozitiv și tangibil.  

Dezvoltarea cunoștințelor și a competențelor profesionale necesare pentru ocuparea forței de muncă pe 

piața internațională a locurilor de muncă cu caracter ecologic va fi o valoare adăugată esențială pentru 

viitoarele cariere într-o economie sustenabilă și cu emisii reduse de carbon. Angajatorii cer din ce în ce 

mai des noilor angajați să demonstreze o mai bună înțelegere a aspectelor sociale, economice și ecologice 

ale muncii lor, pentru a contribui la îmbunătățirea performanței de mediu, a eficienței, inovării și 

oportunităților de afaceri.  

Cu ajutorul stagiilor coordonate pentru absolvenți, aceștia din urmă au posibilitatea să își dovedească 

calitățile și să își utilizeze cunoștințele de vârf și înțelegerea, în timp ce angajatorii dobândesc noi 

perspective și moduri de gândire cu privire la sustenabilitate și schimbări climatice.  

Dezvoltare pe baza modelor de succes 

Există o excelentă oportunitatea de a testa, adapta și copia modelele de succes ale dezvoltării coordonate 

de stagii, recrutări, introducere, formare sprijin și angajare a absolvenților. Modelele de succes deja 

create și funcționale din anumite state membre furnizează organizațiilor, în special IMM-urilor, sprijinul, 

capacitatea și resursele necesare pentru a avea acces la grupul de absolvenți talentați, în special pentru 

procesul de recrutare, selecție și formare continuă a absolvenților. Aceasta reprezintă o modalitate cu 

riscuri reduse pentru exploatarea potențialului pieței muncii pentru absolvenți și creării de noi locuri de 

muncă.  

Modele similare, precum „Change Agents” din Regatul Unit și programul „Zukunftspiloten” din 

Germania, au cunoscut o proporție ridicată de ocupare a forței de muncă în urma proiectului, multe 

dintre stagiile absolvenților conducând la oportunități de angajare, atât în Regatul Unit, cât și în întreaga 

Europă.  

Pe lângă sprijinul oferit creării de locuri de muncă, programele de succes vin, de asemenea, să 

completeze mobilitatea tinerilor pe teritoriul statelor membre și între acestea. 

„Change Agents” din Regatul Unit cooperează cu organizații pentru a crea stagii „verzi” pentru 

absolvenții recenți și plasează peste 200 de absolvenți în fiecare an în stagii plătite sau finanțate din 

Regatul Unit. Succesul acestui program a avut drept consecință utilizarea acestuia de către Agenția 

Națională „Ecorys” ca studiu de caz emblematic pentru cele mai bune practici în proiectele de mobilitate 

(www.uk.ecorys.com/news/november-2013/14nov13.html).  

Legături cu prioritățile și inițiativele legislative sau politice de la nivelul UE 

Comunicarea COM (2007)0498 - Promovarea participării depline a tinerilor în domeniul educației, al 

ocupării forței de muncă și în societate pentru a propune „o inițiativă pentru carta europeană a calității 

stagiilor” 

Recomandarea Consiliului de la Bruxelles, din 10 martie 2014, privind un Cadru de calitate pentru stagii 

Fondul social european 

Comunicarea Comisiei „Inițiativa privind locurile de muncă verzi”: exploatarea potențialului economiei 

verzi în materie de creare de locuri de muncă” COM(2014)446  

Strategia UE 2020: obiective principale în materie de ocupare a forței de muncă, climă și energie 
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Rezoluția Parlamentului European referitoare la dezvoltarea potențialului de creare de locuri de muncă 

al unei noi economii durabile (2010/2010(INI)) care invită Comisia să încurajeze parteneriatele dintre 

universități și sectorul întreprinderilor în scopul favorizării intrării tinerilor pe piața forței de muncă, 

contribuind în același timp la crearea unei societăți bazate pe cunoaștere, la dezvoltarea cercetării 

aplicate și la crearea unor mai bune perspective de angajare pentru absolvenți. 

Rezoluția PE din 6 iulie 2010 referitoare la promovarea accesului tinerilor pe piața muncii, consolidarea 

statutului de stagiar și ucenic  

Rezoluția PE referitoare la combaterea șomajului în rândul tinerilor: posibile soluții (2013/2045(INI)) 

Exploatarea potențialului economiei verzi în materie de creare de locuri de muncă COM(2014)446 

Acțiunile și măsurile care urmează a fi finanțate 

Studiu documentar pentru a găsi modele similare sistemului de stagii pentru absolvenți „Change Agents” 

din Regatul Unit și programului „Zukunftspiloten” din Germania în întreaga Uniunea Europeană. 

Cooperarea cu parteneri adecvați în șase state UE pentru a dezvolta un program de recrutare, selectare, 

formare și sprijin pentru angajatori în vederea creării de stagii pentru absolvenți în cadrul economiei 

„verzi”. 

Sisteme de schimb de bune practici între statele membre și explorarea fezabilității extinderii la alte state 

membre. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 

Pilot-proiect a cărei justificare este evidentă.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 576 
=== EMPL/6291 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 04 03 77 37 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 77 37       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Rezervă           

Total       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Rubrică: 

Acțiune pregătitoare — Rețele europene de facilitare a integrării lucrătorilor resortisanți din țări terțe și a 

familiilor acestora 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Până în prezent, măsurile ce vizau integrarea forței de muncă migrante s-au limitat la mobilitatea 
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lucrătorilor în interiorul UE și la detașarea lucrătorilor în cadrul UE. Resortisanții țărilor terțe reprezintă 

peste 60% din populația activă migrantă, proporție care va crește cu siguranță în următorii ani. Ar trebui 

mobilizate resurse pentru a contribui la strategiile coordonate la nivel european pentru integrarea 

resortisanților din țări terțe, care se bazează pe accesul la informații, șederea și angajarea legală a 

resortisanților din țări terțe, sprijinirea mobilității în cadrul UE a resortisanților din țări terțe, 

portabilitatea calificărilor dobândite pe piața muncii din țara-gazdă.  

Va fi finanțată o acțiune pregătitoare pentru organizarea beneficiilor cooperării transfrontaliere 

consolidate în rețele de puncte de contact pentru lucrătorii migranți înființate de partenerii sociali, care 

oferă servicii de informare/asistență/integrare resortisanților din țări terțe și familiilor acestora stabiliți pe 

teritoriul unui stat membru. Acțiunea pregătitoare ar trebui să aibă ca rezultat: 

- centre de excelență pentru implementarea corectă a acquis-ului UE privind migrația și mobilitatea forței 

de muncă din țări terțe; 

- o platformă care să asigure legătura dintre punctele de contact în vederea sprijinirii mobilității în cadrul 

UE a lucrătorilor migranți din țări terțe;  

- o platformă care să asigure portabilitatea calificărilor dobândite de resortisanții din țări terțe pe piețele 

locale ale forței de muncă;  

- servicii care să ofere resortisanților din țări terțe informații înainte de plecare; 

- partajarea periodică și multiplicarea bunelor practici pentru integrarea lucrătorilor resortisanți din țări 

terțe. 

Pentru a asigura un impact cât mai puternic și durabil al beneficiilor generate pentru resortisanții din 

țări terțe, acțiunea pregătitoare ar trebui să fie accesibilă rețelelor înființate de sindicatele și/sau de 

asociațiile patronatului care corespund următoarelor criterii: 

- rețele care oferă asistență în vederea integrării resortisanților din țări terțe în cel puțin 10 state membre; 

- rețele compuse din organizații cu o prezență bine stabilită pe teritoriul a cel puțin 10 state membre ale 

UE; 

- organizațiile care fac parte din rețea trebuie să fie 

o asociații ale resortisanților din țări terțe; 

o organizații bazate pe afiliere voluntară la care pot să adere resortisanți din țări terțe; 

o organizații care au ca obiectiv facilitarea integrării migranților. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Acțiune pregătitoare în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 

al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 

Acțiune pregătitoare nouă. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 578 
=== EMPL/6294 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Se adaugă: 04 03 77 36 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 77 36       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rezervă           

Total       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rubrică: 

Acțiune pregătitoare — Către locuri de muncă fără azbest în UE 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Azbestul este una dintre cele mai răspândite substanțe cancerigene din mediul profesional, care cauzează 

aproximativ o jumătate din decesele provocate de cancerul profesional.  

Aproximativ 125 de milioane de persoane din întreaga lume sunt expuse la azbest la locul de muncă. 

Potrivit estimărilor OMS, în fiecare an peste 107 000 de decese pot fi atribuite expunerii profesionale la 

azbest.  

Azbestul se utilizează în aproximativ 3 000 de situații, inclusiv în textilele, hârtia și panourile „ignifuge”, 

în garniturile de ambreiaj și frână, în țevi și foi din ciment de azbest, în produse pentru pardoseală și 

acoperiș, în materiale pentru izolare electrică și termică, în straturi de acoperire și ecrane termice. Fibrele 

de azbest pot fi filate și transformate în textile. 

Azbestul se includea adesea în componența țiglei, iar în automobile se folosea la frâne sau ca fibră 

izolantă. Azbestul se utiliza în mod obișnuit pentru a filtra o gamă largă de lichide - de la bere la 

substanțe chimice. Se folosea chiar și în componența echipamentelor de protecție. Sistemele tehnice de 

protecție împotriva incendiilor se bazau adesea pe utilizarea azbestului. 

În Europa utilizarea azbestului este interzisă, însă lucrătorii se pot expune la azbest în timpul lucrărilor 

de eliminare a acestuia sau se pot expune accidental, în timpul lucrărilor de întreținere și demolare. 

Pentru eliminarea azbestului există norme stricte în ceea ce privește măsurile de prevenire, expunerea 

accidentală prezentând, așadar, un risc mult mai ridicat, deoarece pericolul nu este conștientizat. 

În prezent, azbestul se mai găsește în: 

 clădiri industriale 

 locuințe 

 nave 

 sisteme de încălzire și răcire 

 echipamente și instalații de lucru.  

Prin prezenta acțiune pregătitoare se urmărește promovarea punerii în aplicare a Directivei 2009/148/CE 

privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă și 

monitorizarea Rezoluției Parlamentului European din 14 martie 2013 referitoare la amenințările la 

adresa sănătății la locul de muncă legate de azbest (2012/2065(INI)).  

Legături cu prioritățile și inițiativele legislative sau politice de la nivelul UE 

Sănătatea și securitatea în muncă 

Prezenta acțiune pregătitoare va prevedea implementarea rapidă a raportului Comisiei EMPL privind 

amenințările la adresa sănătății la locul de muncă legate de azbest și perspectivele de eliminare completă 

a azbestului existent (2012/2065(INI)), adoptat în ședință plenară la 14 martie 2013.  

Aceasta va contribui la punerea în aplicare adecvată a Directivei 2009/148/CE a Parlamentului European 

și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de 
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expunerea la azbest la locul de muncă.  

Acțiunea pregătitoare va contribui, de asemenea, la strategia UE în domeniul sănătății și siguranței 

pentru 2014-2020, în care se confirmă faptul că bolile provocate de azbest impun în continuare o atenție 

specifică. 

Acțiunile și măsurile care urmează a fi finanțate 

Măsurile respective ar trebui să includă:  

 un raport privind punerea în aplicare a Directivei 2009/148/CE în statele membre, în care să se scoată în 

evidență cele mai bune practici din statele membre care au implementat deja sisteme obligatorii de 

monitorizare și care să conțină recomandări specifice în vederea sporirii eficienței acestor sisteme;  

 pe baza acestui raport, elaborarea unei metode de verificare și înregistrare a prezenței azbestului în 

locurile de muncă, în vederea unei verificări ulterioare a clădirilor în cauză;  

 o evaluare a impactului și o analiză costuri-beneficii a elaborării unor eventuale planuri de acțiune 

pentru eliminarea în condiții de siguranță a azbestului din locurile de muncă, acordându-se o atenție 

deosebită clădirilor în care se oferă servicii ce impun accesul permanent al publicului. 

Prezenta acțiune pregătitoare ar putea include, de asemenea:  

 elaborarea de modele UE pentru registrele publice ale azbestului, care ar pune la dispoziție, înainte de 

începerea lucrărilor de renovare, informații pertinente privind riscurile pentru lucrători și angajatori 

legate de prezența azbestului;  

 o campanie de sensibilizare a angajatorilor pentru a-i încuraja să evalueze și să analizeze efectiv riscul 

pe care îl pot prezenta clădirile lor din cauza prezenței de materiale cu conținut de azbest;  

 o campanie de sensibilizare a publicului privind riscurile legate de prezența azbestului și descrierea 

detaliată a situațiilor în care azbestul este prezent;  

 elaborarea de procedee adecvate de formare și de lucru în condiții de siguranță pentru lucrătorii care 

riscă să fie expuși la materiale ce conțin azbest (muncitorii din domeniul construcțiilor, minerii, 

mecanicii auto, muncitorii din domeniul transporturilor etc.); 

 crearea unei rețele la nivelul UE a persoanelor care sunt victime ale expunerii profesionale la azbest, 

punându-li-se la dispoziție informații actuale cu privire la îngrijirile medicale și măsurile de sprijin 

disponibile și la litigii. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Acțiune pregătitoare în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 

al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 

Pilot-proiect a cărei justificare este evidentă.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 579 
=== EMPL/6295 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 04 03 77 30 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 77 30       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Rezervă           

Total       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Reducerea șomajului în rândul tinerilor și înființarea de cooperative ca măsură de 

creștere a oportunităților de muncă în UE 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

În UE, există două grupuri afectate în prezent de șomaj care au un potențial imens: tinerii și persoanele 

cu studii superioare. Aceste grupuri ar putea crea locuri de muncă în UE, lucrând în cooperative proprii, 

dar pentru acest lucru au nevoie de consiliere și sprijin printr-o formare profesională adaptată la piața 

muncii.  

Cooperativele de lucrători reprezintă o modalitate fezabilă din punct de vedere economic pentru a începe 

o activitate de antreprenoriat și, având în vedere caracterul lor comunitar, precum și oportunitățile și 

responsabilitățile comune aferente, reprezintă totodată o modalitate cu riscuri reduse pentru participanți 

de a munci și totodată de a deține o parte din întreprindere. Participanții vor crea noi cooperative de 

lucrători, combinând competențele profesionale și cunoștințele individuale în avantajul și beneficiul 

comunității. Aceste cooperative pot oferi locuri de muncă durabile proprietarilor/angajaților lor pentru că 

au un avantaj competitiv în comparație cu majoritatea celorlalte forme de întreprinderi din cauza 

costurilor lor reduse. Proiectul-pilot este planificat să fie lansat în trei țări diferite din UE cu experiență 

în acest domeniu. 

Principalul său obiectiv este de a contribui la reducerea șomajului în rândul tinerilor prin stabilirea de 

bune practici în domeniu la nivelul întregii Europe. Schema proiectului-pilot este următoare:  

 1. Acțiuni preliminare și inițierea programului în trei țări diferite (primul an); 

 2. Dezvoltarea și realizarea de cursuri de formare (primul și al doilea an); 

 3. Acțiuni subsecvente și înființarea cooperativelor cu grupuri-țintă (al doilea an); 

 4. Evaluarea de către experți a barierelor juridice din calea afacerilor (al treilea an, în cazul posibilei 

continuări a proiectului-pilot ca acțiune pregătitoare); 

 5. Evaluarea rezultatelor (al treilea an, în cazul posibilei continuări a proiectului-pilot ca acțiune 

pregătitoare); precum și 

 6. Raportarea rezultatelor, care include propunerea unor eventuale operațiuni ulterioare (al treilea an, în 

cazul posibilei continuări a proiectului-pilot ca acțiune pregătitoare). 

Finanțarea globală a proiectului-pilot ar putea fi programată în felul următor: 

- 600 000 EUR în 2016; 

- 800 000 EUR în 2017; 

- 500 000 EUR în 2018 (în cazul posibilei continuări a proiectului-pilot ca acțiune pregătitoare) 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 
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Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 

Proiectul-pilot sprijină ferm una dintre prioritățile-cheie ale UE, și anume aceea de a consolida ocuparea 

forței de muncă în rândul tinerilor. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1009 
=== EPP//7600 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 04 03 77 23 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 77 23       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Rezervă           

Total       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Rubrică: 

Acțiune pregătitoare - Reactivare - Program de mobilitate intraeuropeană pentru șomerii cu vârsta de 

peste 35 de ani 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

În ciuda percepției opiniei publice, mobilitatea forței de muncă este scăzută în Uniunea Europeană. 

Șomajul ridicat și mobilitatea redusă a forței de muncă în interiorul statelor membre și între acestea 

coexistă cu deficitul de competențe și de forță de muncă din anumite țări și regiuni. Existența unor piețe 

ale muncii puternice este importantă pentru a ajuta la ajustarea la șocuri, pentru alocarea optimă a 

resurselor și pentru a soluționa potențialele deficituri de pe piața muncii datorate îmbătrânirii. 

Mobilitatea în interiorul UE poate ajuta, în principiu, la contrabalansarea deficiturilor și dezechilibrelor 

de pe piața muncii. Grupa de vârstă de peste 35 de ani se confruntă și cu obstacole și mai mari în calea 

mobilității; prin urmare, este important să se testeze introducerea unui sprijin financiar și/sau de altă 

natură dezvoltat în mod specific pentru acest grup. 

„Reactivare” este un program de mobilitate ce implică stagii pentru adulți și perioade de probă în alt stat 

membru, cu durata între 6 și 12 luni. El vizează șomerii de peste 35 de ani, inclusiv șomerii de lungă 

durată. Această grupă de vârstă reprezintă, în general, un segment de populație ce deține competențe 

avansate, bazate pe experiența de muncă, lucru care vine în sprijinul existenței acestui program. 

Având în vedere ponderea șomerilor de lungă durată din numărul total de șomeri, programul Reactivare 

ar urma să testeze forme de susținere concepute în mod specific pentru ajutarea lor. De asemenea, pentru 

a stimula angajatorii să facă disponibile ofertele lor șomerilor din alte state ale UE, programul Reactivare 

ar trebui să testeze măsuri de sensibilizare a angajatorilor și modalități de sprijin financiar și/sau de altă 

natură acordate acestora.  

Programul Reactivare este conceput ca o extensie a programului de succes EURES First Job, „Primul 

tău loc de muncă EURES”, care oferă avantaje similare șomerilor și șomerilor pe termen lung cu vârsta 

de peste 35 de ani. Acest proiect poate folosi EURES First Job ca platformă pentru a-și organiza 

acțiunile, garantând buna funcționare. 

Programul Reactivare va oferi cetățenilor șomeri și șomeri de lungă durată din această categorie de 
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vârstă ocazia nemaiîntâlnită de a dobândi cunoștințe și competențe diversificate, de a învăța noi limbi și 

de a înțelege mai bine piața internă europeană. Toate aceste avantaje contribuie din plin la asigurarea 

unei identități și diversități europene mai puternice, crescând mobilitatea forței de muncă și rata de 

ocupare a forței de muncă. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Acțiune pregătitoare în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 

al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 

În ciuda percepției opiniei publice, mobilitatea forței de muncă este scăzută în Uniunea Europeană. Șomajul 

ridicat și mobilitatea redusă a forței de muncă în interiorul statelor membre și între acestea coexistă cu 

deficitul de competențe și de forță de muncă din anumite țări și regiuni. Mobilitatea în interiorul UE poate 

ajuta, în principiu, la contrabalansarea deficiturilor și dezechilibrelor de pe piața muncii. Grupa de vârstă de 

peste 35 de ani se confruntă cu obstacole și mai mari în calea mobilității; prin urmare, este important să se 

testeze introducerea unui sprijin financiar și/sau de altă natură dezvoltat în mod specific pentru acest grup. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 118 
=== FEMM/6029 === 

Depus de Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 04 03 77 23 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 77 23       700 000 700 000 700 000 700 000 

Rezervă           

Total       700 000 700 000 700 000 700 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Educarea în antreprenoriat feminin 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Proiectul-pilot vizează organizarea de campanii de sensibilizare și crearea de birouri de informare 

temporare (active în momentul în care studenții aleg universități) al căror public-țintă sunt fetele care 

sunt pe cale să se înscrie la universitate. Campania ar trebui să pună accentul în special pe oportunitățile 

și programele universitare disponibile în domeniul afacerilor, inovării și cercetării, sectoare dominate de 

bărbați. Obiectivul general al programului este, de asemenea, de a responsabiliza noua generație de femei 

și de a-i spori încrederea în propriile capacități. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 
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Justificare: 

Fetele care încă mai sunt la școală ar trebui să aibă acces la mai multe programe de educație orientate spre 

antreprenoriat. Educația în antreprenoriat ar trebui să fie propusă fetelor din școli într-o etapă timpurie, 

pentru a le permite să descopere posibilități de cariere care, în mod tradițional, sunt dominate de bărbați. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 120 
=== FEMM/6031 === 

Depus de Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 04 03 77 24 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 77 24       500 000 250 000 500 000 250 000 

Rezervă           

Total       500 000 250 000 500 000 250 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — garantarea în UE a unui standard social pentru lucrătoarele ale căror condiții de muncă 

sunt precare și nefavorabile - cele mai bune practici, instrumente existente și politici 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Acest credit este destinat finanțării unor ateliere la nivel european la care să participe toate părțile 

interesate în vederea schimburilor de experiență și de cele mai bune practici vizând combaterea 

condițiilor de muncă și de trai precare în rândul lucrătoarelor. Atelierele ar trebui să aibă la bază studii 

sociologice privind munca nedeclarată în rândul cetățenelor. Inițial ar trebui să se efectueze un studiu în 

6 state membre (de exemplu Franța, Grecia, Germania, Belgia, Spania și Polonia). Pe măsura dezvoltării 

proiectului, studiul ar trebui să includă treptat toate cele 28 de state membre. 

Aceste ateliere ar trebui să fie structurate pe două linii de acțiune mari: pe de o parte, scoaterea în 

evidență și înțelegerea uneltelor, instrumentelor și expertizei existente și a politicilor specifice pentru 

protecția lucrătoarelor în sectorul informal; pe de altă parte, încurajări și facilități pentru îmbunătățirea 

tranziției de la munca informală la munca formală. 

Proiectul va include următoarele activități:  

Etapa 1 Obținerea de date cantitative, defalcate pe genuri, privind munca nedeclarată - lucrătoare la 

domiciliu, lucrătoare sezoniere, lucrătoare subcontractate  

Etapa 2 Identificarea părților interesate relevante în vederea lansării unui dialog 

Etapa 3 Lansarea de ateliere în cadrul cărora să se prezinte rezultatele studiului, insistându-se asupra 

mecanismelor pentru o tranziție reușită de la economia informală la economia formală și determinarea 

agențiilor de stat și a actorilor sociali care pot oferi asistență lucrătoarelor care au suferit abuzuri în 

condiții de muncă nedeclarate  

Etapa 4 Pe baza proiectului-pilot, se va efectua un sondaj amplu în toate cele 28 de state membre și se vor 

colecta informații în cadrul diferitelor ateliere, urmând să fie redactată o broșură pentru diseminarea în 

rândul părților interesate a informațiilor privind bunele practici și principiile comune, precum și 

instrumentele și mecanismele puse în aplicare la nivel național și european care scot în evidență protecția 

lucrătoarelor aflate în condiții de muncă nefavorabile. 

Temei juridic: 
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Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 

Munca nedeclarată este un fenomen larg răspândit în statele membre, care afectează o mare parte dintre 

femei și are un impact negativ grav asupra femeilor în ceea ce privește veniturile, securitatea socială, 

drepturile la locul de muncă și accesul la asistență medicală, la dezvoltarea competențelor și la oportunitățile 

de învățare pe tot parcursul vieții. Trecerea de la munca informală sau nedeclarată la munca legală poate 

contribui în mare măsură la atingerea a două dintre principalele obiective ale Strategiei Europa 2020, și 

anume reducerea șomajului și diminuarea riscului de sărăcie și excluziune socială în UE.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 121 
=== FEMM/6032 === 

Depus de Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 04 03 77 25 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 77 25       300 000 300 000 300 000 300 000 

Rezervă           

Total       300 000 300 000 300 000 300 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Soluționarea penuriei de mână de lucru cu competențe STIM prin încurajarea fetelor să 

se orienteze spre inginerie 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Este vorba despre un proiect de educație și colaborare în rețea care vizează să încurajeze un număr mai 

mare de fete de vârstă școlară să se orienteze spre inginerie. Acest lucru va fi realizat prin stabilirea unor 

relații de îndrumare de lungă durată cu femei care profesează în acest sector.  

Proiectul va crea legături între școli și femei-inginer de pe întreg teritoriul UE și va oferi seminarii și 

ateliere axate pe inginerie, destinate fetelor din învățământul secundar. Aceste cursuri ar urma să dureze 

între 18 și 24 de luni și ar avea loc în școli, în colaborare cu parteneri externi care să asigure accesul la 

resurse și să ofere cursuri de formare pentru dezvoltarea unor competențe practice și exploatarea 

creativității. Proiectul va cuprinde cinci state membre, scopul fiind de a crea o rețea de profesioniști și de 

a permite schimbul de experiență, resurse partajate și cele mai bune practici.  

În diferite etape ale proiectului vor fi organizate mai multe conferințe pentru a contribui la extinderea și 

promovarea rețelei. După modelul inițiativei europene pentru codificare, această rețea de școli ar urma să 

fie administrată de European Schoolsnet.  

În primul rând, acest proiect-pilot oferă o oportunitate pentru crearea unei rezerve de competențe în 

inginerie care să satisfacă cererea de pe piața muncii. Acest lucru, la rândul său, va spori competitivitatea 

pieței europene a forței de muncă și va contribui la redresarea economiei după criză. 

În al doilea rând, disponibilitatea competențelor STIM este în mod explicit atribuită subreprezentării 

femeilor în domeniu. Acest proiect-pilot urmărește să încurajeze femeile să se orienteze spre inginerie, cu 
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scopul de a compensa acest deficit și de a promova egalitatea de gen la locul de muncă. În acest mod se 

vor elimina și diferențele de remunerare, o prioritate importantă a Strategiei Europa 2020 a Comisiei. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 

O forță de muncă stabilă și în creștere, care dispune de competențe STIM, este esențială pentru punerea în 

aplicare a Agendei europene pentru creștere economică și locuri de muncă. Atât industria, cât și 

administrațiile publice sunt extrem de îngrijorate din cauza problemei combinate a deficitului de forță de 

muncă și a deficitului de competențe în domeniile STIM. Această problemă este agravată dacă se ia în 

considerare lipsa de participare a femeilor în acest sector profesional. Dacă se ține seama și de lucrătorii care 

se apropie de vârsta de pensionare în domeniile STIM, pentru anul 2025 se estimează un deficit de forță de 

muncă ce va atinge cifra de 7 milioane de persoane. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 798 
=== VERT/7727 === 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 04 03 77 23 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 77 23       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Rezervă           

Total       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Stagii „verzi” pentru absolvenți pentru un viitor sustenabil 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Obiectiv 
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În vederea rezolvării problemei șomajului și a gradului mic de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor, trebuie exploatat potențialul economiei „verzi” și trebuie să se 

permită IMM-urilor să inoveze, să creeze și să crească.  

Un program de stagii plătite în domeniul sustenabilității pentru absolvenți, axat exclusiv pe crearea de locuri de muncă, care să permită participanților să învețe despre 
sustenabilitate în contextul „lumii reale”, aplicându-și competențele și cunoștințele dobândite de-a lungul studiilor universitare și dezvoltându-le. Stagiile vor oferi 

oportunități de muncă participanților cu diverse competențe și în diferite domenii, oferind în același timp o oportunitate absolvenților interesați de problematica 

sustenabilității și dornici să își aplice competențele și cunoștințele dobândite de-a lungul studiilor universitare pentru a-și lăsa amprenta într-un mod pozitiv și tangibil.  

Dezvoltarea cunoștințelor și a competențelor profesionale necesare pentru ocuparea forței de muncă pe piața internațională a locurilor de muncă cu caracter ecologic va fi 

o valoare adăugată esențială pentru viitoarele cariere într-o economie sustenabilă și cu emisii reduse de carbon. Angajatorii cer din ce în ce mai des noilor angajați să 

demonstreze o mai bună înțelegere a aspectelor sociale, economice și ecologice ale muncii lor, pentru a contribui la îmbunătățirea performanței de mediu, a eficienței, a 

inovării și a oportunităților de afaceri.  

Cu ajutorul stagiilor coordonate pentru absolvenți, aceștia din urmă au posibilitatea să își dovedească calitățile și să își utilizeze cunoștințele de vârf și înțelegerea, în timp 

ce angajatorii dobândesc noi perspective și moduri de gândire cu privire la sustenabilitate și schimbări climatice.  

Dezvoltare pe baza modelelor de succes 

Există o excelentă oportunitate de a testa, adapta și copia modelele de succes ale dezvoltării coordonate de stagii, recrutări, introducere, formare, sprijin și angajare a 

absolvenților. Modelele de succes deja create și funcționale din anumite state membre furnizează organizațiilor, în special IMM-urilor, sprijinul, capacitatea și resursele 

necesare pentru a avea acces la grupul de absolvenți talentați, în special pentru procesul de recrutare, selecție și formare continuă a absolvenților. Aceasta reprezintă o 

modalitate cu riscuri reduse pentru exploatarea potențialului pieței muncii pentru absolvenți și creează noi locuri de muncă.  

Modele similare, precum programul „Zukunftspiloten” din Germania, au cunoscut o proporție ridicată de ocupare a forței de muncă în urma proiectului, multe dintre 

stagiile absolvenților conducând la oportunități de angajare, atât în Regatul Unit, cât și în întreaga Europă.  

Pe lângă sprijinul oferit creării de locuri de muncă, programele de succes vin, de asemenea, să completeze mobilitatea tinerilor pe teritoriul statelor membre și între acestea. 

„Change Agents” din Regatul Unit cooperează cu organizații pentru a crea stagii „verzi” pentru absolvenții recenți și plasează peste 200 de absolvenți în fiecare an în stagii 

plătite sau finanțate din Regatul Unit. Succesul acestui program a avut drept consecință utilizarea acestuia de către Agenția Națională „Ecorys” ca studiu de caz 

emblematic pentru cele mai bune practici în proiectele de mobilitate.  

 

Legături cu prioritățile Comisiei EMPL și inițiativele legislative sau politice de la nivelul UE 

Comunicarea „Promovarea participării depline a tinerilor în domeniul educației, al ocupării forței de muncă și în societate” pentru a propune o inițiativă pentru o cartă 

europeană a calității stagiilor 

Recomandarea Consiliului de la Bruxelles, din 10 martie 2014, privind un Cadru de calitate pentru stagii 

Fondul social european 

Comunicarea Comisiei „Inițiativă privind locurile de muncă verzi”: exploatarea potențialului economiei verzi în materie de creare de locuri de muncă” COM(2014)446  

Strategia UE 2020: obiective principale în materie de ocupare a forței de muncă, climă și energie 

Rezoluția Parlamentului European referitoare la dezvoltarea potențialului de creare de locuri de muncă al unei noi economii durabile (2010/2010(INI)) care invită Comisia 

să încurajeze parteneriatele dintre universități și sectorul întreprinderilor în scopul favorizării intrării tinerilor pe piața forței de muncă, contribuind în același timp la 

crearea unei societăți bazate pe cunoaștere, la dezvoltarea cercetării aplicate și la crearea unor mai bune perspective de angajare pentru absolvenți 

Rezoluția PE din 6 iulie 2010 referitoare la promovarea accesului tinerilor la piața forței de muncă și consolidarea statutului formării profesionale, stagiilor și uceniciilor  

Rezoluția PE referitoare la combaterea șomajului în rândul tinerilor: posibile soluții 

Exploatarea potențialului economiei verzi în materie de creare de locuri de muncă COM(2014)446 

 

Acțiunile și măsurile care urmează a fi finanțate 

Studiu documentar pentru a găsi modele similare sistemului de stagii pentru absolvenți „Change Agents” din Regatul Unit și programului „Zukunftspiloten” din Germania 

în întreaga UE. 

Cooperarea cu parteneri adecvați în șase state UE pentru a dezvolta un program de recrutare, selectare, formare și sprijin pentru angajatori în vederea creării de stagii 
pentru absolvenți în cadrul economiei „verzi”. 

Sisteme de schimb de bune practici între statele membre și explorarea fezabilității extinderii la alte state membre. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 

Proiect-pilot a cărui justificare este evidentă. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4150 
=== BUDG/4150 === 

Depus de Javi López, Eider Gardiazabal Rubial 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 04 03 77 23 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 77 23       1 000 000 300 000 1 000 000 300 000 

Rezervă           

Total       1 000 000 300 000 1 000 000 300 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Dezvoltarea capacităților de îngrijire la nivelul comunității pentru a promova 

reîntoarcerea copiilor în familiile proprii sau în familii substitutive și pentru a evita instituționalizarea 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Mii de copii din întreaga Europă trăiesc în instituții rezidențiale de lungă ședere care urmează un model 

ce tinde să îi separe de restul societății și să promoveze o viață sub semnul excluziunii și al inegalităților. 

Pentru a garanta că toți copiii au ocazia de a crește în familiile lor și de a participa în comunitățile lor, 

țările trebuie să treacă de la îngrijirea instituțională la un sistem de îngrijire și sprijin în mediul familial 

sau la nivelul comunității.  

Modelul de îngrijire bazat pe familie vizează să abordeze situații de risc pentru copii, adolescenți și 

familiile acestora, punând accentul pe reducerea numărului de copii și adolescenți instituționalizați, 

precum și pe caracterul temporar al instituționalizării, cu promovarea reîntoarcerii în familiile lor.  

Acesta este un proces, care include dezvoltarea de servicii de calitate în cadrul comunității, modificarea 

modelului instituțiilor rezidențiale de lungă ședere și transferarea resurselor din sistemul instituțional 

către noile servicii, asigurând astfel viabilitatea pe termen lung. 

Actualul cadru juridic european sprijină în mod clar o tranziție de la îngrijirea instituțională la cea 

bazată pe comunitate: Strategia Europa 2020, prin Platforma de combatere a sărăciei, abordează sărăcia 

- unul dintre factorii determinanți pentru plasarea copiilor într-un centru de plasament - și accesul la o 

locuință, care este, de asemenea, relevant, deoarece multe familii sunt nevoite să își plaseze copiii în 

centre de plasament din cauza lipsei unei locuințe.  

Regulamentele privind FEDR promovează „investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie 

la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în materie de sănătate, 

promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la servicii sociale, culturale și de recreare, 

precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”.  

Regulamentele privind FSE menționează explicit că „FSE ar trebui, de asemenea, să promoveze tranziția 

de la asistența instituționalizată la cea acordată la nivelul comunității” și că „FSE nu ar trebui să sprijine 

acțiuni care contribuie la segregare sau la excluziune socială”.  

Mesajul cadrului juridic este clar: copiii trebuie să fie plasați într-un mediu familial, de preferință cu 

părinții, dar în cazul în care acest lucru nu este posibil, ei ar trebui să crească într-un mediu familial 

alternativ. În consecință, instituțiile rezidențiale nu ar trebui să mai aibă funcția de îngrijire alternativă a 

copiilor, putând fi considerate doar o soluție temporară până la găsirea unei soluții permanente pentru 

copii, într-un mediu familial. Instituțiile rezidențiale ar trebui să devină o resursă pentru situațiile de 

tranziție sau chiar și pentru situațiile de urgență, dar în niciun caz nu ar trebui să devină locuri unde 

copiii să crească și să se dezvolte pe perioade lungi.  

În pofida cadrului juridic european care sprijină în prezent dezvoltarea de inițiative de îngrijire bazate pe 

familie, lipsesc încă inițiative semnificative în ceea ce privește punerea în aplicare efectivă.  

În vederea abordării acestui aspect, ar trebui propuse inițiative inovatoare în domeniul îngrijirii bazate pe 

comunitate, pentru a demonstra în mod clar beneficiile și eficiența lor, astfel încât inițiativele respective 

să poată fi luate în considerare în scopul unei puneri în aplicare pe scară mai largă de către autoritățile 
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responsabile de la toate nivelurile.  

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 

Acest proiect ar crește capacitatea de îngrijire la nivelul comunității și ar reduce numărul copiilor 

instituționalizați prin activități de promovare a reconversiei spațiilor rezidențiale în spații de mici dimensiuni 

la nivelul comunității, inclusiv prin activități de consolidare a capacităților familiilor biologice și 

substitutive, prin promovarea îngrijirii acordate de membrii familiei și prin consolidarea capacităților 

persoanelor care lucrează în domeniul îngrijirii la nivelul comunității. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4240 
=== BUDG/4240 === 

Depus de Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 04 03 77 23 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 77 23       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Rezervă           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Agenda comună a UE privind politica pentru tineret pentru Europa de Sud-Est 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Acest proiect are ca obiectiv înființarea unui centru pentru tineret care să promoveze și să susțină Agenda 

comună a UE privind politica pentru tineret pentru Europa de Sud-Est. 

Uniunea Europeană a recunoscut rolul unic și fundamental al tineretului și al politicilor, programelor și 

măsurilor pentru tineret ce au ca scop îmbunătățirea standardului de viață al tinerilor din UE și atingerea 

întregului lor potențial în toate sferele coabitării la nivel de comunitate, de la cercetare și dezvoltare, la 

producție, antreprenoriat, cultură și participare la nivel politic în sensul unei definiții mai largi a 

cetățeniei active.  

Dând curs propriilor decizii, UE a elaborat și a creat mecanisme importante de susținere a tineretului și a 

potențialului acestuia. Aceasta a inclus chestiuni legate de tineret în toate politicile sale fundamentale. Cu 

toate acestea, UE nu și-a îndeplinit misiunea principală de a include toți cetățenii în procesele participării 

democratice la procesul decizional. Nu a reușit să creeze un spațiu public european comun, nu a crescut 

capacitatea de eliminare a deficitului democratic și nu a asigurat infrastructura pentru participarea 

populației la procesul legislativ și, prin urmare, a ratat șansa de a obține rezultatele cele mai bune sau cel 

puțin bune prin Erasmus+, PAC (agenda pentru tineret) și alte măsuri și politici precum Pactul pentru 

tineret. UE se confruntă însă cu rezultate grave sub forma accentuării extremismului, a unei participări 

foarte reduse a tineretului la viața politică și a radicalizării mișcărilor de tineret. Principalul obiectiv al 

acestui proiect-pilot este de a influența, prin metoda deschisă a coordonării, prin cooperarea 
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regională sau printr-o acțiune a unui organism specific comun, bazele reale ale aplicării politicii UE 

esențiale pentru viitor - Agenda comună a UE privind politica pentru tineret pentru Europa de Sud-Est.  

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 

Acest proiect-pilot are un rol fundamental pentru favorizarea emancipării tineretului din Europa de Sud-Est 

pentru a apropia factorii decizionali de cetățeni și pentru a reduce deficitul democratic. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4354 
=== BUDG/4354 === 

Depus de José Manuel Fernandes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 04 03 77 23 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 77 23       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Rezervă           

Total       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Rubrică: 

Acțiune pregătitoare - Reactivare - Program de mobilitate intraeuropeană pentru șomerii cu vârsta de 

peste 35 de ani 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

În ciuda percepției opiniei publice, în Uniunea Europeană mobilitatea forței de muncă este scăzută. 

Șomajul ridicat și mobilitatea redusă a forței de muncă în interiorul statelor membre și între acestea 

coexistă cu deficitul de competențe și de forță de muncă din unele țări și regiuni. Existența unor piețe ale 

muncii puternice este importantă pentru a facilita ajustarea la șocuri, pentru o alocare optimă a 

resurselor și pentru a soluționa potențialele deficituri de pe piața muncii datorate îmbătrânirii. 

Mobilitatea în interiorul UE poate ajuta, în principiu, la contrabalansarea deficiturilor și dezechilibrelor 

de pe piața muncii. Grupa de vârstă de peste 35 de ani se confruntă cu obstacole și mai mari în calea 

mobilității; prin urmare, este important să se testeze introducerea unui sprijin financiar și/sau de altă 

natură conceput în mod specific pentru acest grup. 

„Reactivare” este un program de mobilitate ce implică stagii pentru adulți și perioade de probă în alt stat 

membru, cu durata între 6 și 12 luni. El vizează șomerii de peste 35 de ani, inclusiv șomerii de lungă 

durată (ȘLD). Această grupă de vârstă reprezintă un segment de populație cu competențe solide bazate pe 

experiența de muncă, favorizând existența acestui program. 

Având în vedere ponderea șomerilor de lungă durată în numărul total de șomeri, programul Reactivare ar 

urma să testeze forme de susținere adaptate special situației lor. De asemenea, pentru a stimula 

angajatorii să facă disponibile ofertele lor șomerilor din alte state ale UE, programul Reactivare ar trebui 

să testeze măsuri de sensibilizare a angajatorilor și modalități de sprijin financiar și/sau de altă natură 
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acordate acestora.  

Reactivate își propune să vină în continuarea programului de succes EURES First Job, oferind avantaje 

similare șomerilor și ȘLD de peste 35 de ani. Acest proiect poate folosi EURES First Job ca platformă 

pentru a-și organiza acțiunile, garantând buna funcționare. 

Reactivate va oferi cetățenilor șomeri și șomeri de lungă durată din această categorie de vârstă ocazia 

nemaiîntâlnită de a dobândi cunoștințe și competențe diversificate, de a învăța noi limbi și de a înțelege 

mai bune piața internă europeană. Toate aceste avantaje susțin de minune cimentarea identității și 

diversității europene, mărind mobilitatea forței de muncă, precum și rata de angajare. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Acțiune pregătitoare în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 

al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 

În ciuda percepției opiniei publice, în Uniunea Europeană mobilitatea forței de muncă este scăzută. Șomajul 

ridicat și mobilitatea redusă a forței de muncă în interiorul statelor membre și între acestea coexistă cu 

deficitul de competențe și de forță de muncă din unele țări și regiuni. Mobilitatea în interiorul UE poate 

ajuta, în principiu, la contrabalansarea deficiturilor și dezechilibrelor de pe piața muncii. Grupa de vârstă de 

peste 35 de ani se confruntă cu obstacole și mai mari în calea mobilității; prin urmare, este important să se 

testeze introducerea unui sprijin financiar și/sau de altă natură dezvoltat în mod specific pentru acest grup. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1120 
=== S&D//7020 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 04 03 77 23 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 77 23       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Rezervă           

Total       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — O cale către o viață decentă: pregătirea și formarea specifică și eficace pentru dezvoltarea 

profesională și integrarea socială a tinerilor care trăiesc în instituții pentru copiii lipsiți de îngrijire 

părintească (orfelinate) 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Copiii care au crescut în instituții pentru copiii lipsiți de îngrijire părintească (orfelinate) întâmpină 

deseori dificultăți în a se integra în mod corespunzător în societate și a avea o viață profesională reușită. 

Acest grup social are șanse cu mult mai reduse în viață și prezintă un risc cu mult mai ridicat de a se 

confrunta cu șomajul și excluziunea socială decât alte grupuri de tineri. În plus, șansele ca acest grup de 

tineri să se alăture cu succes forței de muncă sunt cu mult mai reduse, iar dezvoltarea profesională în 

primii ani după părăsirea instituției este cu mult mai lentă decât în cazul tinerilor care au crescut într-un 
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mediu familial. 

Din aceste motive, proiectul vizează: 

sprijinirea tinerilor care trăiesc în instituții pentru copiii lipsiți de îngrijire părintească (orfelinate) în 

pregătirea pentru o viață independentă din punct de vedere social și profesional (grupa de vârstă 15-18), 

înainte de a părăsi instituția, 

asigurarea unei asistențe ulterioare pentru cei care, după împlinirea vârstei de 18 ani (în majoritatea 

cazurilor), trebuie să părăsească instituțiile pentru copiii lipsiți de îngrijire părintească (orfelinatele), 

oferindu-le sprijin în legătură cu aspectele sociale și profesionale ale vieții. 

Proiectul va contribui atât la reducerea numărului persoanelor care trăiesc în sărăcie și excluziune 

socială, cât și la creșterea accesului și participării tinerilor pe piața forței de muncă. 

Se preconizează că proiectul-pilot va fi transpus în practică în două etape: 

Etapa 1: între vârstele 15-18: pregătirea adolescenților care trăiesc în instituții pentru copiii lipsiți de 

îngrijire părintească (orfelinate) să își finalizeze parcursul educațional sau formarea profesională înainte 

de a părăsi instituțiile respective (orfelinatele). 

Etapa 2: Peste 18 ani: sprijinirea tinerilor, după ce aceștia au părăsit instituțiile pentru copiii lipsiți de 

îngrijire părintească (orfelinate), să se integreze în societate în mod corespunzător și să reușească să își 

găsească un loc de muncă. De exemplu: 

identificarea a diferite măsuri (asistență socială, inclusiv locuințe sociale; stimulente pentru formare și 

angajare; acces la învățământul superior) care sunt necesare pentru ca grupul-țintă să se integreze cu 

succes în societate; 

dezvoltarea unor instrumente-pilot individuale – căi către o integrare reușită etc. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 

Proiect-pilot nou 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1254 
=== S&D//7162 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 04 03 77 23 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 77 23       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Rezervă           

Total       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Rubrică: 

Acțiune pregătitoare — Rețele europene de facilitare a integrării pe piața muncii a lucrătorilor 

resortisanți ai țărilor terțe și a familiilor acestora 
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Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Până în prezent, măsurile ce vizau integrarea pe piața muncii a migranților s-au limitat la mobilitatea 

lucrătorilor în interiorul UE 

și la detașarea lucrătorilor pe teritoriul UE. Resortisanții țărilor terțe reprezintă peste 60% din populația 

activă migrantă, 

proporție care va crește cu siguranță în următorii ani. Ar trebui mobilizate resurse pentru a contribui  

la strategiile coordonate la nivel european pentru integrarea resortisanților țărilor terțe, care se bazează 

pe accesul la informații,  

șederea și angajarea legală a resortisanților țărilor terțe, sprijinirea mobilității în cadrul UE a 

resortisanților țărilor terțe 

și portabilitatea calificărilor dobândite pe piața muncii din țara-gazdă. 

Va fi finanțată o acțiune pregătitoare pentru identificarea beneficiilor cooperării transfrontaliere 

consolidate în  

rețele de puncte de contact pentru lucrătorii migranți înființate de partenerii sociali,  

care oferă servicii de informare/asistență/integrare resortisanților țărilor terțe și familiilor acestora 

stabiliți  

pe teritoriul unui stat membru. Acțiunea pregătitoare ar trebui să aibă ca rezultat: 

privind resortisanții țărilor terțe 

- o platformă care să asigure legătura dintre punctele de contact în vederea sprijinirii mobilității în cadrul 

UE a lucrătorilor migranți din țări terțe; 

- o platformă care să asigure portabilitatea calificărilor dobândite de resortisanții țărilor terțe pe piețele 

locale  

ale forței de muncă; 

- servicii care să ofere resortisanților țărilor terțe informații înainte de plecare; 

- schimbul și multiplicarea periodică a bunelor practici pentru integrarea pe piața muncii a lucrătorilor 

resortisanți ai țărilor terțe. 

Pentru a asigura un impact cât mai puternic și durabil al beneficiilor generate pentru resortisanții țărilor 

terțe,  

acțiunea pregătitoare ar trebui să fie accesibilă rețelelor înființate de sindicatele și/sau de asociațiile 

patronatului  

care corespund următoarelor criterii: 

- rețele care oferă asistență în vederea integrării resortisanților țărilor terțe în cel puțin 10 state membre; 

- rețele compuse din organizații cu o prezență bine stabilită pe teritoriul a cel puțin 10  

state membre ale UE; 

- organizațiile care fac parte din rețea trebuie să fie 

- asociații ale resortisanților țărilor terțe; 

- organizații bazate pe afiliere la care pot să adere resortisanți ai țărilor terțe; 

 organizații care au ca obiectiv facilitarea integrării migranților. 

Temei juridic: 
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Se adaugă următorul text: 

Acțiune pregătitoare în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 

al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 

Acțiune pregătitoare nouă. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4302 
=== BUDG/4302 === 

Depus de Alfred Sant, Jonás Fernández, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Costas Mavrides 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 04 03 77 24 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 77 24       900 000 600 000 900 000 600 000 

Rezervă           

Total       900 000 600 000 900 000 600 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Introducerea conceptului ERASMUS pe piața forței de muncă din sectorul turismului 

prin coordonarea și asistarea schimburilor de lucrători din acest sector 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

În colaborare cu oficiile naționale EURES, precum și cu părțile interesate relevante din sectorul 

turismului, acest proiect-pilot ar avea ca scop coordonarea schimburilor de lucrători din sector între 

diferitele țări ale UE pentru o durată prestabilită care să nu depășească șase luni. Fondul ar oferi, de 

asemenea, finanțare pentru cheltuielile de călătorie suportate de către persoanele alese să participe la 

eveniment. Angajatorii din sectorul turismului vor încheia un contract care să le permită să autorizeze ca 

un număr dintre angajații lor să meargă în altă țară din UE, angajând același număr din altă țară a UE 

în sezonul de vârf.  

Scopul acestui schimb este dublu. În primul rând, se vizează schimbul de bune practici și idei inovatoare 

în industria turismului. Know-how-ul bazat pe diferite școli și metode de lucru s-ar amesteca într-un mod 

foarte interesant prin astfel de schimburi. În al doilea rând, schimbul ar trebui să fie structurat în așa fel 

încât lucrătorii angajați în entitatea de origine să fie trimiși în intersezon în timp ce entitatea destinatară 

ar fi în sezonul de vârf. Un exemplu de astfel de schimb ar fi atunci când un angajat al unei stațiuni de 

schi din Austria sau din domeniul turismului ecologic din regiunea spaniolă Asturia are ocazia de a 

participa la un schimb pentru a lucra în lunile de vară într-o stațiune de pe litoral în Malta sau Cipru, iar 

un angajat din Malta sau Cipru are posibilitatea de a lucra în lunile de iarnă într-o stațiune de schi în 

Austria sau în domeniul turismului ecologic din Asturia.  

Regulile aplicate în cazul asigurărilor sociale și impozitării lucrătorilor se vor baza pe normele UE 

privind detașarea lucrătorilor. Entitatea destinatară ar trebui să fie responsabilă de plata salariului 

lucrătorului respectiv în conformitate cu plata oferită colegilor care lucrează în aceeași unitate. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 
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Proiect-pilot în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 

Acest proiect completează o lacună existentă în cadrul actualelor programe de finanțare a liberei circulații a 

lucrătorilor. Obiectivul proiectului-pilot este acela de a asigura o normă întreagă pentru lucrătorii din 

industria turismului la același angajator, creând oportunități de învățare prin schimburi și reducând povara 

sectorului din intersezonul turistic. Programele actuale similare vizează mai curând uceniciile, locurile de 

muncă temporare sau găsirea de locuri de muncă permanente în altă țară.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1121 
=== S&D//7021 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 04 03 77 24 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 77 24       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Rezervă           

Total       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Locuri de muncă de calitate pentru nou-veniții pe piața muncii prin intermediul spiritului 

antreprenorial 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Obiectivul prezentului proiect-pilot este de a afla dacă inițiativele antreprenoriale în rândul tinerilor sunt 

eficace în ceea ce privește crearea de locuri de muncă de calitate pe termen lung, în special în rândul 

tinerilor. 

PP are legătură cu prioritățile EMPL, cum ar fi șomajul în rândul tinerilor/antreprenoriatul în rândul 

tinerilor, precum și Garanția pentru tineret și YEI (inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”). 

PP vizează finanțarea următoarelor acțiuni și măsuri: monitorizarea antreprenorilor din Europa și 

verificarea influenței politicilor actuale în ceea ce privește crearea de locuri de muncă de calitate pentru 

persoanele care își încep activitatea pe piața muncii.  

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 

Proiect-pilot nou 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Proiect de amendament 4303 
=== BUDG/4303 === 

Depus de Iliana Iotova 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 04 03 77 25 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 77 25       500 000 250 000 500 000 250 000 

Rezervă           

Total       500 000 250 000 500 000 250 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Garantarea în UE a unui standard social pentru lucrătoarele ale căror condiții de muncă 

sunt precare și nefavorabile - cele mai bune practici, instrumente existente și politici 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Acest credit este destinat finanțării unor ateliere la nivel european la care să participe toate părțile 

interesate în vederea schimburilor de experiență și de cele mai bune practici vizând combaterea 

condițiilor de muncă și de trai precare în rândul lucrătoarelor. Atelierele ar trebui să aibă la bază studii 

sociologice privind munca nedeclarată în rândul cetățenelor. Inițial ar trebui să se efectueze un studiu în 

6 state membre (de exemplu Franța, Grecia, Germania, Belgia, Spania și Polonia). Pe măsura dezvoltării 

proiectului, studiul ar trebui să includă treptat toate cele 28 de state membre. 

Aceste ateliere ar trebui să fie structurate pe două linii de acțiune mari: pe de o parte, scoaterea în 

evidență și înțelegerea uneltelor, instrumentelor și expertizei existente și a politicilor specifice pentru 

protecția lucrătoarelor în sectorul informal; pe de altă parte, încurajări și facilități pentru îmbunătățirea 

tranziției de la munca informală la munca formală. 

Proiectul va include următoarele activități:  

Etapa 1 Obținerea de date cantitative, defalcate pe sexe, privind munca nedeclarată - lucrători la 

domiciliu, lucrători sezonieri, lucrători subcontractați  

Etapa 2 Identificarea părților interesate relevante în vederea lansării unui dialog 

Etapa 3 Lansarea de ateliere în cadrul cărora să se prezinte rezultatele studiului, insistându-se asupra 

mecanismelor pentru o tranziție reușită de la economia informală la economia formală și determinarea 

agențiilor de stat și a actorilor sociali care pot oferi asistență lucrătoarelor care au suferit abuzuri în 

condiții de muncă nedeclarate  

Etapa 4 Pe baza proiectului-pilot, se va efectua un sondaj amplu în toate cele 28 de state membre și se vor 

colecta informații în cadrul diferitelor ateliere, urmând să fie redactată o broșură pentru diseminarea în 

rândul părților interesate a informațiilor privind bunele practici și principiile comune, precum și 

instrumentele și mecanismele puse în aplicare la nivel național și european care scot în evidență protecția 

lucrătoarelor aflate în condiții de muncă nefavorabile. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 
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Justificare: 

Munca nedeclarată este un fenomen larg răspândit în statele membre, care afectează o mare parte dintre 

femei și are un impact negativ grav asupra femeilor în ceea ce privește veniturile, securitatea socială, 

drepturile la locul de muncă, accesul la asistență medicală, precum și dezvoltarea competențelor și 

oportunitățile de învățare pe tot parcursul vieții. Trecerea de la munca informală sau nedeclarată la munca 

legală poate contribui în mare măsură la atingerea a două dintre principalele obiective ale Strategiei Europa 

2020, și anume reducerea șomajului și diminuarea riscului de sărăcie și excluziune socială în UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1258 
=== S&D//7166 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 04 03 77 25 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 03 77 25       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Rezervă           

Total       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Locuri de muncă de calitate pentru persoanele care își încep activitatea pe piața muncii 

prin intermediul antreprenoriatului 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Se adaugă următorul text: 

Obiectivul prezentului proiect-pilot este de a afla dacă inițiativele antreprenoriale în rândul tinerilor sunt 

eficace în ceea ce privește crearea de locuri de muncă de calitate pe termen lung, în special în rândul 

tinerilor. 

PP are legătură cu prioritățile EMPL, cum ar fi șomajul în rândul tinerilor/antreprenoriatul în rândul 

tinerilor, precum și Garanția pentru tineret și YEI (inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”). 

PP vizează finanțarea următoarelor acțiuni și măsuri: monitorizarea antreprenorilor din Europa și 

verificarea influenței politicilor actuale în ceea ce privește crearea de locuri de muncă de calitate pentru 

persoanele care își încep activitatea pe piața muncii.  

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justificare: 

Proiect-pilot nou 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 552 
=== EMPL/6230 === 
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Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 04 01 — FEG - sprijin în favoarea lucrătorilor și persoanelor care desfășoară activități 

independente a căror activitate a încetat ca urmare a globalizării 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 04 01 p.m. 25 000 000 p.m. 30 000 000 p.m. 30 000 000  20 000 000 p.m. 50 000 000 

Rezervă           

Total p.m. 25 000 000 p.m. 30 000 000 p.m. 30 000 000  20 000 000 p.m. 50 000 000 

Justificare: 

Pentru o realizare mai rapidă a programelor prezentate, este necesară majorarea plăților. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1251 
=== S&D//7159 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 04 01 — FEG - sprijin în favoarea lucrătorilor și persoanelor care desfășoară activități 

independente a căror activitate a încetat ca urmare a globalizării 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 04 01 p.m. 25 000 000 p.m. 30 000 000 p.m. 30 000 000  135 612 000 p.m. 165 612 000 

Rezervă           

Total p.m. 25 000 000 p.m. 30 000 000 p.m. 30 000 000  135 612 000 p.m. 165 612 000 

Justificare: 

Creditele de plată de la această linie bugetară ar trebui să corespundă nivelului creditelor de angajament de la 

linia 40 02 43 pentru a se evita lipsa resurselor de plată. Creditele de plată de la această linie bugetară se 

consideră în plus față de plafonul anual al plăților în conformitate cu litera și spiritul Regulamentului CFM 

14-20. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4255 
=== BUDG/4255 === 

Depus de Isabelle Thomas, Jean-Paul Denanot, Comisia pentru bugete 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 06 01 — Promovarea coeziunii sociale și atenuarea celor mai grave forme de sărăcie din 

Uniune 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 06 01 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000  23 000 000 533 712 658 483 000 000 

Rezervă           

Total 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000  23 000 000 533 712 658 483 000 000 
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Justificare: 

Economiile mai multor țări europene sunt în continuare fragile, lăsând un număr mare de cetățeni europeni 

într-o situație de precaritate extremă. Pare o măsură coerentă majorarea cu 5% a plăților acordate în cadrul 

Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane și sprijinirea actorilor care răspund 

nevoilor imediate ale celor mai fragili dintre noi. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4447 
=== BUDG/4447 === 

Depus de Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, 

Curzio Maltese, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis 

Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 06 01 — Promovarea coeziunii sociale și atenuarea celor mai grave forme de sărăcie din 

Uniune 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 06 01 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 180 573 056 55 578 395 714 285 714 515 578 395 

Rezervă           

Total 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 180 573 056 55 578 395 714 285 714 515 578 395 

Comentarii: 

După paragraful: 

Pentru a asigura continuitatea între cele două programe, .......... plătite între 1 decembrie 2013 și 31 

decembrie 2023. 

Se modifică textul după cum urmează: 

FEAD promovează coeziunea socială, stimulează incluziunea socială și, în cele din urmă, își aduce astfel 

contribuția la eradicarea sărăciei în Uniune, contribuind la atingerea obiectivului de reducere cu cel puțin 20 

de milioane a numărului de persoane expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială, în conformitate cu 

Strategia Europa 2020, completând totodată fondurile structurale. Întrucât ponderea femeilor expuse riscului 

de sărăcie sau de excluziune socialăal excluziunii sociale este mai mare decât aîn cazul bărbaților, FEAD va 

avea o abordare diferențiată pe sexe, adaptând măsurile la diferitele grupuri expuse efectiv riscului, inclusiv 

femeile și persoanele în vârstă. Fondul are ca scop săFEAD contribuie la realizarea obiectivului specific de 

a atenua și de a eradica cele mai grave forme de sărăcie, prin furnizarea de asistență nefinanciară celor mai 

defavorizate persoane, sub formă de alimente și/sau asistență materială de bază, și prin activități de 

incluziune socială care urmăresc integrarea socială a celor mai defavorizate persoane. 

Se adaugă următorul text: 

Pentru statele membre în care rata șomajului este de peste 10%, iar rata riscului de sărăcie și/sau de 

excluziune socială depășește 20%, rata de finanțare la nivelul programului operațional este de 100% din 

cheltuielile eligibile totale. 

După paragraful: 

FEAD completează, dar nu înlocuiește sau reduce programele .......... socială, care rămân în responsabilitatea 

statelor membre. 

Se modifică textul după cum urmează: 

Resursele FEAD disponibile pentru angajamentangajamentul bugetar aferent fondului pentru perioada 
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2014-2020 sunt de 5 000 000 000 EUR3 395 684 880 EUR, la prețurile din 2011, date fiind nevoile apărute 

din cauza creșterii exponențiale a sărăciei, excluziunii sociale și lipsei alimentelor.2011. 

Justificare: 

În prezent, milioane de persoane sunt expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială, îndeosebi în țările 

cele mai afectate de măsurile de austeritate. În ciuda obiectivelor de reducere a sărăciei stabilite de UE, 

departe de a duce la rezultatul scontat, măsurile luate au înrăutățit de fapt situația. Prezentul amendament își 

propune să majoreze finanțarea cu o sumă semnificativă și să modifice modul ei de utilizare. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 553 
=== EMPL/6231 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 06 01 — Promovarea coeziunii sociale și atenuarea celor mai grave forme de sărăcie din 

Uniune 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 06 01 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 20 000 000 15 000 000 553 712 658 475 000 000 

Rezervă           

Total 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 20 000 000 15 000 000 553 712 658 475 000 000 

Justificare: 

Dată fiind rata ridicată a sărăciei în anumite state membre, este necesar să se asigure finanțarea concentrată 

la începutul perioadei. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 969 
=== EPP//7545 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 06 01 — Promovarea coeziunii sociale și atenuarea celor mai grave forme de sărăcie din 

Uniune 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 06 01 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 8 000 000 5 000 000 541 712 658 465 000 000 

Rezervă           

Total 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 8 000 000 5 000 000 541 712 658 465 000 000 

Justificare: 

Creditele suplimentare din bugetul 2016 pot contribui în continuare la realizarea obiectivului fondului de a 

atenua cele mai grave forme de sărăcie și de a reduce numărul de persoane expuse riscului de sărăcie și de 

excluziune socială. Prezentul amendament propune o majorare simbolică care utilizează o parte din marja 

disponibilă de la rubrica 1b. Această majorare marginală nu ar trebui să afecteze alocările naționale efectuate 

în cadrul fondurilor structurale. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Proiect de amendament 4412 
=== BUDG/4412 === 

Depus de João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo, Miguel Viegas, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 06 02 — Asistență tehnică 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 06 02 1 410 000 958 779 1 440 000 1 000 000 1 440 000 1 000 000 1 060 000 1 000 000 2 500 000 2 000 000 

Rezervă           

Total 1 410 000 958 779 1 440 000 1 000 000 1 440 000 1 000 000 1 060 000 1 000 000 2 500 000 2 000 000 

Justificare: 

În prezent, milioane de persoane sunt expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială, îndeosebi în țările 

cele mai afectate de măsurile de austeritate. În ciuda obiectivelor de reducere a sărăciei stabilite de UE, 

departe de a duce la rezultatul scontat, măsurile luate au înrăutățit de fapt situația. Prin acest amendament se 

urmărește majorarea finanțării pentru asistență tehnică cu o sumă semnificativă. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 577 
=== EMPL/6293 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 06 02 — Asistență tehnică 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 06 02 1 410 000 958 779 1 440 000 1 000 000 1 440 000 1 000 000 1 060 000 1 000 000 2 500 000 2 000 000 

Rezervă           

Total 1 410 000 958 779 1 440 000 1 000 000 1 440 000 1 000 000 1 060 000 1 000 000 2 500 000 2 000 000 

Justificare: 

În prezent, milioane de persoane sunt expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială, îndeosebi în țările 

cele mai afectate de măsurile de austeritate. În ciuda obiectivelor de reducere a sărăciei stabilite de UE, 

departe de a duce la rezultatul scontat, măsurile luate au înrăutățit de fapt situația. Prin urmare, dată fiind 

intenția de a promova coeziunea socială și a consolida incluziunea socială, prezentul amendament este menit 

să majoreze finanțarea pentru asistența tehnică cu o sumă semnificativă. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 4423 
=== BUDG/4423 === 

Depus de Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Miguel 

Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 04 07 

 Buget 2015 Proiect de buget 2016 Poziţia Consiliului 2016 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 07         p.m. p.m. 

Rezervă           

Total         p.m. p.m. 

Rubrică: 

Program de sprijin destinat țărilor în care a intervenit troica 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Acest program va sprijini în mod specific statele membre unde a intervenit troica, ajutând acestea să facă 

față consecințelor programelor UE-FMI (recesiune/stagnare economică, distrugerea locurilor de muncă 

și explozia datoriilor). Acesta va sprijini stimularea economiei, în special prin investiții productive și 

crearea de locuri de muncă. 

Justificare: 

Programele de intervenție UE-FMI au avut consecințe dezastruoase și dureroase, ducând la o deteriorare 

semnificativă a situației economice și sociale. Țările în care au avut loc intervenții vor primi compensații 

pentru pierderile cauzate și vor fi sprijinite în temeiul așa-numitului principiu al coeziunii. 


