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Amendamentul 1
Nicola Caputo

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. este totodată pe deplin conștient de 
faptul că politicile și instrumentele de 
finanțare care se încadrează în domeniul de 
competență al acestei comisii sunt modeste 
în comparație cu alte politici și instrumente 
de finanțare din cadrul rubricilor 2 și 3 și 
nu beneficiază de la fel de multă atenție ca 
alte programe și fonduri; respinge ferm, 
prin urmare, orice reducere suplimentară a 
finanțării programelor și a liniilor bugetare, 
deoarece impactul unei astfel de măsuri nu 
ar fi tolerabil; îndeamnă statele membre, în 
special, să privească punerea în aplicare a 
unor politici, acțiuni și proiecte ecologice 
și benefice pentru climă ca o șansă de 
încurajare a creșterii, și nu ca o povară;

2. este totodată pe deplin conștient de 
faptul că politicile și instrumentele de 
finanțare care se încadrează în domeniul de 
competență al acestei comisii sunt modeste 
în comparație cu alte politici și instrumente 
de finanțare din cadrul rubricilor 2 și 3 și 
nu beneficiază de la fel de multă atenție ca 
alte programe și fonduri; respinge ferm, 
prin urmare, orice reducere suplimentară a 
finanțării programelor și a liniilor bugetare, 
deoarece impactul unei astfel de măsuri nu 
ar fi tolerabil; îndeamnă statele membre, în 
special, să privească punerea în aplicare a 
unor politici, acțiuni și proiecte ecologice 
și benefice pentru climă ca o șansă de 
încurajare a creșterii și a dezvoltării 
durabile, și nu ca o povară; subliniază 
faptul că crearea de locuri de muncă verzi 
și creșterea economică a IMM-urilor din 
UE au loc nu în ultimul rând ca urmare a 
implementării legislației în domeniul 
mediului;

Or. it

Amendamentul 2
Piernicola Pedicini, Marco Zanni, Eleonora Evi, Marco Affronte, Marco Valli

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de faptul că la nivel național există 
constrângeri bugetare puternice și că 
eforturile de consolidare sunt în curs de 
desfășurare; subliniază, cu toate acestea, 
că valoarea adăugată europeană 

3. este dezamăgit că la nivel național există 
constrângeri bugetare puternice și că sunt 
în curs de desfășurare eforturi de asanare 
cerute chiar de Uniune; subliniază 
valoarea adăugată europeană substanțială a 
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substanțială a politicilor și instrumentelor 
de finanțare care se încadrează în domeniul 
de competență al acestei comisii trebuie 
luat în considerare de către autoritățile 
bugetare atunci când vor decide cu privire 
la proiectul de buget (PB) pe 2016;

politicilor și instrumentelor de finanțare 
care se încadrează în domeniul de 
competență al acestei comisii care trebuie 
luată în considerare în mod corespunzător 
de către autoritățile bugetare atunci când 
vor decide cu privire la proiectul de buget 
(PB) pe 2016;

Or. it

Amendamentul 3
Giovanni La Via

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. regretă profund propunerea 
Consiliului vizând tăieri de fonduri 
bugetare care par să fie de natură 
orizontală la mai multe programe 
importante, îndeosebi la cel de-Al treilea 
program de acțiune al Uniunii în 
domeniul sănătății (2014-2020), afectând 
liniile referitoare la alimentație și 
siguranță alimentară și pe cele referitoare 
la prevenirea și pregătirea în fața 
dezastrelor în cadrul Uniunii; în contextul 
aderării Uniunii la convențiile 
internaționale (de exemplu, Protocolul de 
la Nagoya), refuză reducerea liniilor 
bugetare corespunzătoare propusă de 
Consiliu;

Or. en

Amendamentul 4
Giovanni La Via

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3b. reamintește că în general nivelul 
resurselor alocate liniilor bugetare care 
țin de domeniul de competență al acestei 
comisii trebuie menținut la nivelul anului 
2015; de aceea, solicită revenirea în 
totalitate la sumele inițiale specificate în 
proiectul de buget pentru toate 
programele și instrumentele de finanțare 
care intră în domeniul de competență al 
acestei comisii;

Or. en

Amendamentul 5
Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Marco Zanni

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește că programul Orizont 2020 
va contribui la obiectivele care țin de 
resortul acestei comisii prin proiecte de 
cercetare în domeniile climei, sănătății și 
mediului; își afirmă angajamentul de a 
monitoriza alinierea proiectelor la 
obiectivele corespunzătoare și stadiul 
punerii în aplicare a acestora;

4. reamintește că programul Orizont 2020 
va contribui la obiectivele care țin de 
resortul acestei comisii prin proiecte de 
cercetare în domeniile climei, sănătății și 
mediului; își afirmă angajamentul de a 
monitoriza alinierea proiectelor la 
obiectivele corespunzătoare și stadiul 
punerii în aplicare a acestora; critică 
răspicat ideea de a tăia fonduri de la acest 
program pentru a acoperi garanția pentru 
FEIS;

Or. it

Amendamentul 6
Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Marco Zanni

Proiect de aviz
Punctul 5 
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că cercetarea și inovarea în 
domeniul mediului își găsește centrul de 
greutate în programul Orizont 2020: 
„Combaterea schimbărilor climatice, 
mediu, utilizarea eficientă a resurselor și 
materiile prime”, care are drept obiective o 
economie și o societate în care resursele 
sunt utilizate în mod eficient și care sunt 
rezistente la schimbările climatice, 
protejarea și gestionarea durabilă a 
resurselor naturale și a ecosistemelor, 
precum și aprovizionarea durabilă cu 
materii prime și utilizarea durabilă a 
acestora, pentru a veni în întâmpinarea 
necesităților unei populații globale în 
creștere, în limitele sustenabile ale 
resurselor naturale și ecosistemelor;

5. subliniază în acest context că cercetarea 
și inovarea în domeniul mediului își 
găsește centrul de greutate în programul 
Orizont 2020: „Combaterea schimbărilor 
climatice, mediu, utilizarea eficientă a 
resurselor și materiile prime”, una dintre 
liniile bugetare afectate de tăierile de 
fonduri pentru FEIS; reamintește scopul 
acestei acțiuni, care are drept obiective o 
economie și o societate în care resursele -
și apa - sunt utilizate în mod eficient și care 
sunt rezistente la schimbările climatice, 
protejarea și gestionarea durabilă a 
resurselor naturale și a ecosistemelor, 
precum și aprovizionarea durabilă cu 
materii prime și utilizarea durabilă a 
acestora, pentru a veni în întâmpinarea 
necesităților unei populații globale în 
creștere, în limitele sustenabile ale 
resurselor naturale și ecosistemelor 
planetei.

Or. it

Amendamentul 7
Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Marco Zanni

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. ia notă de faptul că proiectul de buget al 
UE pentru 2016 se ridică la 153,5 miliarde 
EUR în credite de angajament (inclusiv 4,5 
miliarde EUR reprogramate din 2014) și 
143,5 miliarde EUR în credite de plată;
subliniază că, dacă se face abstracție de 
efectul reprogramării în 2015 și 2016, 
acest lucru corespunde unei creșteri de 
+2,4 % în credite de angajament și de 
+1,6 % în credite de plată față de bugetul 
pe 2015; subliniază că acestea sunt 
creșteri globale moderate, care urmează 

6. ia notă de faptul că proiectul de buget al 
UE pentru 2016 se ridică la 153,5 miliarde 
EUR în credite de angajament (inclusiv 4,5 
miliarde EUR reprogramate din 2014) și 
143,5 miliarde EUR în credite de plată;
subliniază că în acest mod se mărește 
ulterior decalajul dintre angajamente și 
plăți, îngreunând găsirea unei soluții 
rapide și concrete la problema 
neefectuării sau întârzierii plăților, 
problemă care tărăgănează de câțiva ani;
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traiectoria stabilită de CFM, iar dacă se ia 
în considerare și inflația, acestea nu 
reprezintă aproape nicio creștere în 
termeni reali, fapt care scoate în evidență 
importanța asigurării eficienței și 
eficacității în efectuarea cheltuielilor;

Or. it

Amendamentul 8
Giovanni La Via

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. îndeamnă Consiliul să nu opereze 
reduceri în ceea ce privește politicile și 
instrumentele de finanțare care se 
încadrează în domeniul de competență al 
acestei comisii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 9
Nicola Caputo

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. subliniază importanța capitală a 
investițiilor în cercetare și inovare în mai 
multe domenii care intră în sfera de 
competență a acestei comisii și subliniază 
că bugetul pe 2016 trebuie să reflecte în 
mod adecvat faptul că aceste investiții sunt 
o prioritate;

12. subliniază importanța capitală a 
investițiilor în cercetare și inovare în mai 
multe domenii care intră în sfera de 
competență a acestei comisii și subliniază 
că bugetul pe 2016 trebuie să reflecte în 
mod adecvat faptul că aceste investiții sunt 
o prioritate; reamintește că principalele 
avantaje competitive ale Uniunii pe piețele 
globalizate sunt capacitatea de inovare și 
creșterea sustenabilă a IMM-urilor 
europene;
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Or. it

Amendamentul 10
Valentinas Mazuronis

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. reamintește, în special, valoarea 
adăugată foarte substanțială a Uniunii în 
domeniul cercetării medicale (de exemplu, 
cercetarea privind medicamentele de uz 
pediatric și medicamentele orfane), precum 
și în ceea ce privește combaterea 
amenințărilor transfrontaliere la adresa 
sănătății; în acest context, regretă profund 
faptul că programul de sănătate publică, cu 
angajamente în valoare totală de 62,2 
milioane EUR, ceea ce reprezintă, la fel ca 
în anii precedenți, numai 0,04 % din 
volumul creditelor de angajament aferente 
PB 2016, nu reflectă pe deplin importanța 
sănătății ca valoare de sine stătătoare și 
condiție prealabilă pentru promovarea 
creșterii economice;

13. reamintește, în special, valoarea 
adăugată foarte substanțială a Uniunii în 
domeniul cercetării medicale (de exemplu, 
cercetarea privind medicamentele de uz 
pediatric și medicamentele orfane), precum 
și în ceea ce privește combaterea 
amenințărilor transfrontaliere la adresa 
sănătății, precum Ebola; solicită insistent 
asigurări că finanțarea noilor proiecte de 
cercetare ale UE privind vaccinurile 
împotriva Ebola și diagnosticarea acesteia 
nu are de suferit în urma tăierilor de 
fonduri bugetare din programul Orizont 
2020; în acest context, regretă profund 
faptul că programul de sănătate publică, cu 
angajamente în valoare totală de 62,2 
milioane EUR, ceea ce reprezintă, la fel ca 
în anii precedenți, numai 0,04 % din 
volumul creditelor de angajament aferente 
PB 2016, nu reflectă pe deplin importanța 
sănătății ca valoare de sine stătătoare și 
condiție prealabilă pentru promovarea 
creșterii economice; solicită Consiliului să 
revină asupra reducerilor bugetare 
suplimentare pe care le-a introdus în 
privința acestui program;

Or. en

Amendamentul 11
Valentinas Mazuronis

Proiect de aviz
Punctul 14
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Proiectul de aviz Amendamentul

14. subliniază că UE are cele mai înalte 
standarde de siguranță alimentară din lume; 
prin urmare, regretă, de asemenea, faptul 
că programul „Produse alimentare și hrană 
pentru animale”, cu angajamente în valoare 
totală de 264,1 milioane EUR, ceea ce 
reprezintă numai 0,17 % din volumul 
creditelor de angajament aferente PB 2016, 
nu reflectă pe deplin importanța siguranței 
alimentelor și a hranei pentru animale în 
Uniune;

14. subliniază că UE are cele mai înalte 
standarde de siguranță alimentară din lume; 
subliniază importanța promovării 
alimentelor sănătoase și sigure ca mijloc 
de a preveni cheltuielile inutile asociate 
tratamentelor medicale și de a ajuta 
statele membre să își amelioreze 
sustenabilitatea pe termen lung a 
sistemelor de sănătate; prin urmare, 
regretă, de asemenea, faptul că programul 
„Produse alimentare și hrană pentru 
animale”, cu angajamente în valoare totală 
de 264,1 milioane EUR, ceea ce reprezintă 
numai 0,17 % din volumul creditelor de 
angajament aferente PB 2016 și reducerile 
suplimentare propuse de Consiliu, nu 
reflectă pe deplin importanța siguranței 
alimentelor și a hranei pentru animale în 
Uniune;

Or. en

Amendamentul 12
Tibor Szanyi

Proiect de aviz
Punctul 14 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

14a. solicită Comisiei să apere înaltele 
standarde de siguranță alimentară cu 
ocazia negocierilor comerciale bilaterale;

Or. en

Amendamentul 13
Giovanni La Via

Proiect de aviz
Punctul 15
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Proiectul de aviz Amendamentul

15. reamintește că mecanismul de 
protecție civilă al Uniunii este un element 
fundamental al solidarității Uniunii; 
reamintește că responsabilitatea 
principală pentru protecția persoanelor, 
precum și a mediului înconjurător și a 
bunurilor, inclusiv a patrimoniului 
cultural, revine statelor membre; 
subliniază că Uniunea joacă un „rol de 
catalizator”, sprijinind, coordonând sau 
completând acțiunile statelor membre în 
materie de prevenire, pregătire și răspuns 
la dezastre; salută ușoara creștere a 
nivelului creditelor de angajament pentru 
acest program;

15. reamintește că mecanismul de protecție 
civilă al Uniunii este un element 
fundamental al solidarității Uniunii; 
reamintește că responsabilitatea principală 
pentru protecția persoanelor, precum și a 
mediului înconjurător și a bunurilor, inclusiv 
a patrimoniului cultural, revine statelor 
membre; subliniază că Uniunea joacă un „rol 
de catalizator”, sprijinind, coordonând sau 
completând acțiunile statelor membre în 
materie de prevenire, pregătire și răspuns la 
dezastre; salută ușoara creștere a nivelului 
creditelor de angajament pentru acest 
program propus de Comisie, însă regretă 
profund propunerea Consiliului de a 
reduce bugetul alocat liniei respective;

Or. en

Amendamentul 14
Tibor Szanyi

Proiect de aviz
Punctul 15 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

15a. solicită statelor membre să asigure 
inspecții de mediu temeinice pentru a 
reduce riscul dezastrelor ecologice;

Or. en

Amendamentul 15
Giovanni La Via

Proiect de aviz
Punctul 22

Proiectul de aviz Amendamentul

22. invită Comisia să instituie o procedură 22. ia notă de rezultatul evaluării 
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de monitorizare pentru a informa 
Parlamentul cu privire la progresele 
înregistrate și la nivelul de punere în 
aplicare a PP și a AP.

preliminare a Comisiei cu privire la 
posibilitatea de a implementa PP-urile 
propuse de membrii Comisiei ENVI și 
care în general reflectă prioritățile 
Comisiei ENVI în domeniul mediului și 
sănătății; invită Comisia să instituie o 
procedură de monitorizare pentru a informa 
Parlamentul cu privire la progresele 
înregistrate și la nivelul de punere în 
aplicare a PP și a AP.

Or. en

Amendamentul 16
Karin Kadenbach

Proiect de aviz
Punctul 22 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

22a. subliniază că criza economică și 
financiară și măsurile de austeritate luate 
de statele membre au dus la o împuținare 
a fondurilor pentru finanțarea sănătății 
publice ca urmare a reducerilor bugetare 
și a veniturilor mai mici din impozite și că 
inegalitatea în domeniul asistenței 
medicale în UE reprezintă o povară grea 
pentru statele membre și sistemele lor 
sanitare și, prin urmare, solicită 
finanțarea măsurilor publice coordonate 
de prevenire pentru a aduce îmbunătățiri 
în acest domeniu;

Or. de

Amendamentul 17
Karin Kadenbach

Proiect de aviz
Punctul 22 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

22b. subliniază faptul că o agricultură 
sustenabilă din punct de vedere ecologic, 
care folosește resursele naturale cu 
moderație, este indispensabilă și solicită o 
majorare a sprijinului pentru metodele de 
producție neagresive pentru mediu și 
animale.

Or. de


