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Amendamentul 17 

Göran Färm, Francesca Balzani, Derek Vaughan 

în numele Grupului S&D 
 

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 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. consideră că intrarea în vigoare a TFUE, 
care consolidează politicile UE și creează 
domenii noi de competență, în special 

politica externă și de securitate comună, 
competitivitatea și inovarea, spațiul, 

turismul, lupta împotriva schimbărilor 
climatice, politica socială, politica 
energetică, justiția și afacerile interne, 
implică o adaptare la tratat a bugetului și, 
prin urmare, necesită din partea ambelor 
ramuri ale autorității bugetare coerență și 
consecvență în ceea ce privește capacitățile 
financiare sporite; 

4. consideră că, având în vedere intrarea în 
vigoare a TFUE, care consolidează 
politicile UE și creează domenii noi de 

competență, în special politica externă și de 
securitate comună, competitivitatea și 

inovarea, politica energetică, spațiul, 
turismul, lupta împotriva schimbărilor 
climatice, sportul și tineretul, politica 
socială, politica energetică, justiția și 
afacerile interne, Uniunii Europene ar 
trebui să i se pună la dispoziție mijloacele 
financiare necesare pentru a-și îndeplini 
obiectivele și, prin urmare, solicită din 
partea ambelor ramuri ale autorității 
bugetare coerență și consecvență în ceea ce 
privește capacitățile financiare sporite; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/18 

Amendamentul 18 

Göran Färm, Francesca Balzani, Derek Vaughan 
în numele Grupului S&D 

 

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 6a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 (6a) în plus, reamintește atât Consiliului, 
cât și Comisiei că, în Rezoluția sa din 29 
martie 2007 privind viitorul resurselor 
proprii ale Uniunii Europene*, 
Parlamentul European a subliniat faptul 
că sistemul actual de resurse proprii ale 
UE, în care 70% din veniturile Uniunii 
provin direct de la bugetele naționale, va 
face ca contribuția la Uniunea Europeană 
să fie percepută ca o sarcină suplimentară 
pentru bugetele naționale; este ferm 
convins că toate instituțiile UE ar trebui 
să se pună de acord asupra unui calendar 
clar și obligatoriu pentru elaborarea unui 
nou sistem de resurse proprii, înainte de 
intrarea în vigoare a viitorului CFM 
pentru perioada de după 2013; își 
exprimă disponibilitatea de a explora 
toate direcțiile posibile în acest sens, 
inclusiv o taxă pe tranzacțiile financiare; 

 * JO C 27 E, 31.1.2008, p. 7. 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/19 

Amendamentul 19 

Göran Färm, Francesca Balzani, Derek Vaughan 
în numele Grupului S&D 

 

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 12 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. îndeamnă Consiliul să țină seama pe 
deplin de condițiile clare stabilite în 
Rezoluția Parlamentului European din 22 
septembrie 2010 referitoare la propunerea 

de regulament al Consiliului de stabilire a 
cadrului financiar multianual pentru 
perioada 2007-2013 (COM(2010)0072 – 
2010/0048(APP))

1, pe baza căreia 
Parlamentul va aproba noul regulament 
privind CFM, astfel cum prevede TFUE; 

12. reamintește Consiliului faptul că 
Parlamentul European trebuie să își dea 
acordul cu privire la noul regulament de 
stabilire a CFM pentru 2007-2013, în 
conformitate cu TFUE, precum și 
condițiile clare pe care le-a stabilit în acest 
sens în Rezoluția sa din 22 septembrie 
2010 referitoare la propunerea de 
regulament al Consiliului de stabilire a 
cadrului financiar multianual pentru 
perioada 2007-2013 (COM(2010)0072 – 
2010/0048(APP))2; 

 

Or. en 

                                                 
1 Texte adoptate, P7_TA(2010)0328. 
2 Texte adoptate, P7_TA(2010)0328. 
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13.10.2010 A7-0284/20 

Amendamentul 20 

Göran Färm, Francesca Balzani, Derek Vaughan 
în numele Grupului S&D 

 

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 13 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. reamintește că finanțarea priorităților 
sale și a noilor politici care decurg din 

intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona nu ar fi fost posibilă în limitele 
plafoanelor din CFM; subliniază că, pentru 
a facilita negocierile din cadrul Comitetului 
de conciliere, a propus, cu prețul unor mari 

sacrificii, finanțarea acestor politici în 
limitele plafoanelor; atrage totuși atenția 
asupra faptului că acest lucru poate fi 
realizat doar prin reducerea creditelor de la 
alte linii bugetare, alese cu atenție; 

13. reamintește că finanțarea priorităților 
sale și a noilor politici care decurg din 

intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona nu este posibilă în limitele 
plafoanelor din CFM; subliniază că, pentru 
a facilita negocierile asupra bugetului 
2011 din cadrul Comitetului de conciliere, 
a propus, cu prețul unor mari sacrificii, 
finanțarea acestor politici în limitele 
plafoanelor; atrage totuși atenția asupra 
faptului că acest lucru poate fi realizat doar 
prin reducerea creditelor de la alte linii 

bugetare, alese cu atenție; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/21 

Amendamentul 21 

Göran Färm, Francesca Balzani, Derek Vaughan 
în numele Grupului S&D 

 

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 13a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13a. sprijină ferm crearea în bugetul UE 
a unui fond de garantare corelat cu 
Mecanismul european de stabilizare 
financiară; insistă ca ambele componente 
ale autorității bugetare să fie implicate în 
deciziile privind activarea mecanismului; 
solicită ca orice posibile nevoi bugetare 
legate de acest mecanism să fie finanțate 
printr-o revizuire ad-hoc a CFM actual 
2007-2013 sau a AII din 17 mai 2006 
pentru a garanta că implicarea suficientă 
a autorității bugetare este asigurată la 
timp; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/22 

Amendamentul 22 

Göran Färm, Francesca Balzani, Derek Vaughan 
în numele Grupului S&D 

 

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 36 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

36. consideră că anumite programe, cum 
ar fi „Prevenirea, pregătirea și 
gestionarea consecințelor terorismului”, 
sunt cruciale pentru punerea în aplicare a 
Programului de la Stockholm și își 
reiterează sprijinul pentru programul 
„Daphne – Combaterea violenței”, în 

cadrul căruia o serie de programe care 
merită să primească fonduri nu pot fi 
finanțate din lipsă de credite, precum și 
pentru programul „Prevenirea consumului 
de droguri și informarea opiniei publice”; 

în acest context, acordă o atenție 
deosebită combaterii violenței îndreptate 
împotriva femeilor, inclusiv prin avortul 
forțat, mutilarea organelor genitale, 
sterilizarea forțată sau orice alt tratament 
crud, inuman sau degradant; 

36. își reiterează sprijinul pentru programul 
„Daphne – Combaterea violenței”, în 

cadrul căruia o serie de programe care 
merită să primească fonduri nu pot fi 

finanțate din lipsă de credite, precum și 
pentru programul „Prevenirea consumului 
de droguri și informarea opiniei publice”; 

Or. en 

 
 


