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13.10.2010 A7-0284/23 

Amendamentul 23 

Helga Trüpel 

în numele Grupului Verts/ALE 
 
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 5 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. reamintește faptul că, în pofida 
modificărilor consecutive ale tratatelor și a 
responsabilităților crescute transferate la 
nivelul Uniunii, bugetul UE se ridică la un 
nivel modest de 1% din VNB; se opune, 
prin urmare, reducerilor severe adoptate de 
Consiliu; 

5. reamintește faptul că, în pofida 
extinderii și a modificărilor consecutive 
ale tratatelor și a responsabilităților 
crescute transferate la nivelul Uniunii, 
bugetul UE se ridică la un nivel modest de 
1% din VNB; se opune, prin urmare, 
reducerilor severe adoptate de Consiliu; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/24 

Amendamentul 24 

Helga Trüpel 
în numele Grupului Verts/ALE 
 
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 22 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. este convins că fondurile alocate pentru 
Euratom - Întreprinderea comună 
europeană pentru ITER ar trebui 
reexaminate ținând cont de propunerea 
Comisiei privind finanțarea ITER pentru 
exercițiile 2012 și 2013; nu este pregătit să 
accepte redistribuirea în cadrul celui de-al 
șaptelea program-cadru de cercetare actual 
pentru a finanța nevoile financiare în 
creștere care nu mai corespund propunerii 
inițiale; prin urmare, consideră că, având în 
vedere întârzierile înregistrate la punerea în 
aplicare și pentru a lansa negocierile cu 
Consiliul cu privire la viitoarea finanțare 
a ITER, reducerea cu 47 de milioane EUR 
a creditelor de angajament și de plată de la 
linia 08 20 02 este opțiunea bugetară cea 
mai potrivită; 
 

22. este convins că fondurile alocate pentru 
Euratom - Întreprinderea comună 
europeană pentru ITER ar trebui 
reexaminate; nu este pregătit să accepte 
redistribuirea în cadrul celui de-al șaptelea 
program-cadru de cercetare actual pentru a 
finanța nevoile financiare în creștere care 
nu mai corespund propunerii inițiale; prin 
urmare, consideră că, având în vedere 
întârzierile înregistrate la punerea în 
aplicare, reducerea cu 47 de  milioane EUR 
a creditelor de angajament și de plată de la 
linia 08 20 02 este opțiunea bugetară cea 
mai potrivită; 
 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/25 

Amendamentul 25 

Helga Trüpel 
în numele Grupului Verts/ALE 
 
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 27a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 27a. solicită Comisiei să completeze 
categoriile de cheltuieli existente pentru 
fondurile structurale cu categorii care să 
aibă drept scop abordarea unor obiective 
privind atenuarea impactului 
schimbărilor climatice; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/26 

Amendamentul 26 

Helga Trüpel 
în numele Grupului Verts/ALE 
 
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 29 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. subliniază că scopul principal al PAC 
ar trebui să fie să asigure stabilitatea 
piețelor, securitatea alimentară, venituri din 
prețuri decente pentru agricultori, inclusiv 
protecția mediului și a peisajelor naturale, 
și invită, prin urmare, Comisia să prevadă 
în bugetul 2011 un tampon financiar pentru 
acoperirea mijloacelor necesare pentru 
simplificarea accesului la finanțare în 
cazul în care piețele manifestă volatilitate 
în decursul exercițiului 2011; 

29. subliniază că scopul principal al PAC 
ar trebui să fie să asigure stabilitatea 
piețelor, securitatea alimentară, venituri din 
prețuri decente pentru agricultori, inclusiv 
protecția mediului și a peisajelor naturale și 
invită, prin urmare, Comisia să prevadă în 
bugetul 2011 un tampon financiar pentru 
acoperirea mijloacelor necesare 
îndeplinirii acestor obiective, evitând o și 
mai mare volatilitate a prețurilor și 
răspunzând provocărilor urgente cum ar 
fi schimbările climatice, diminuarea 
biodiversității și scăderea fertilității 
solului, precum și împuținarea resurselor 
de apă; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/27 

Amendamentul 27 

Helga Trüpel 
în numele Grupului Verts/ALE 
 
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 30 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

30. recunoaște beneficiile aduse de 
fondurile cu caracter excepțional în valoare 
de 300 milioane EUR alocate sectorului 
produselor lactate, prevăzute în bugetul 
2010; sprijină crearea unei noi linii 
bugetare care să acționeze ca un fond 
pentru produse lactate menit să ofere 
asistență pentru modernizare, diversificare 
și restructurare și să îmbunătățească 
marketingul; subliniază că instituirea unui 
fond pentru produse lactate a fost deja 
aprobată de Comisie; 

30. recunoaște beneficiile aduse de 
fondurile cu caracter excepțional în valoare 
de 300 milioane EUR alocate sectorului 
produselor lactate, prevăzute în bugetul 
2010; sprijină crearea unei noi linii 
bugetare care să acționeze ca un fond 
pentru produse lactate menit să ofere 
asistență pentru modernizare, diversificare 
și restructurare și să îmbunătățească poziția 
de negociere a producătorilor de lapte 
pentru ca aceștia să facă față puterii de 
piață din ce în ce mai mari a 
procesatorilor și a vânzătorilor cu 
amănuntul din cadrul lanțului alimentar; 
subliniază că instituirea unui fond pentru 
produse lactate a fost deja aprobată de 
Comisie; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/28 

Amendamentul 28 

Helga Trüpel 
în numele Grupului Verts/ALE 
 
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. consideră că aceste programe 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; 
 

Or. en 

 
 


