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Amendamentul 1 

Marta Andreasen 

în numele Grupului EFD 
 

Raport A7-0284/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 
Poziția Parlamentului privind proiectul de buget 2011, astfel cum a fost modificat de Consiliu 

- toate secțiunile 
(12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. în plus, este destul de preocupat de 
modul în care ar putea evalua poziția 
Consiliului privind proiectul de buget 
(PB) 2011, întrucât reducerile adoptate 
nu corespund unor obiective clar definite, 
ci, dimpotrivă, par să fie distribuite la 
întâmplare și radical în ansamblul 
bugetului; consideră că reducerile 
arbitrare ale creditelor nu sunt conforme 
cu o bună întocmire a bugetului; 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul 2 

Marta Andreasen 
în numele Grupului EFD 

 

Raport A7-0284/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

Poziția Parlamentului privind proiectul de buget 2011, astfel cum a fost modificat de Consiliu 
- toate secțiunile 

(12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. înțelege îngrijorarea manifestată de 
unele delegații din cadrul Consiliului, care 

au declarat că, pentru exercițiul financiar 
2011, bugetele statelor membre sunt 

supuse unor presiuni deosebit de intense și 
că este cu atât mai mult necesar să se facă 
economii, dar, cu toate acestea, consideră 
că reducerile arbitrare ale creditelor de 
plată nu sunt conforme cu o bună 
întocmire a bugetului; consideră, în plus, 
că reducerile arbitrare ale creditelor de 
angajament pun în pericol implementarea 
politicilor și programelor deja convenite 
ale Uniunii; 

6. înțelege îngrijorarea manifestată de 
unele delegații din cadrul Consiliului, care 

au declarat că, pentru exercițiul financiar 
2011, bugetele statelor membre sunt 

supuse unor presiuni deosebit de intense și 
că este cu atât mai mult necesar să se facă 
economii; 

Or. en 
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Amendamentul 3 

Marta Andreasen 
în numele Grupului EFD 

 

Raport A7-0284/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

Poziția Parlamentului privind proiectul de buget 2011, astfel cum a fost modificat de Consiliu 
- toate secțiunile 

(12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. reamintește încă o dată că bugetul UE 
nu ar trebui în niciun caz să fie perceput 
și evaluat drept un simplu articol 
financiar adăugat ca o povară la bugetele 
naționale ci, dimpotrivă, trebuie să fie 
înțeles ca o ocazie de a pregăti inițiativele 
și investițiile care prezintă interes și 
valoare adăugată pentru UE în ansamblul 
său, majoritatea dintre ele fiind adoptate 
în codecizie de Parlament și Consiliu și, 
prin urmare, dobândind legitimitate și la 
nivel național; solicită instituțiilor UE să 
definească un mecanism adecvat de 
evaluare a „costului non-Europei”, care 
să scoată în evidență economiile de la 
nivelul bugetelor naționale obținute 
datorită punerii în comun a resurselor; 

eliminat 

Or. en 

 

 


