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3.7.2012 A7-0206/1 

Amendamentul 1 

Francesca Balzani 

în numele Grupului S&D 

Giovanni La Via 

în numele Grupului PPE 

Anne E. Jensen 
în numele Grupului ALDE 

Helga Trüpel 
în numele Grupului Verts/ALE 

Alda Sousa 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A7-0206/2012 

Francesca Balzani 

Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2012: excedentul din exercițiul financiar 2011 
11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

F. întrucât, în poziția sa privind cererea de 

transfer DEC 9/2012, Consiliul a redus 
drastic creditele de plată transferate 
domeniului cercetării, în care se 
înregistrează nevoi urgente de plăți pentru 
a onora angajamente anterioare, și a lăsat 
credite de plată la linii bugetare la care 
nu pot fi cheltuite; 

F. întrucât, în poziția sa privind cererea de 

transfer DEC 9/2012, Consiliul a redus 
drastic creditele de plată transferate 
domeniului cercetării, în care se 
înregistrează nevoi urgente de plăți pentru 
a onora angajamente anterioare, însă și-a 
reconsiderat în final poziția în contextul 
cererii de transfer DEC 19/2012; 

Or. en 
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3.7.2012 A7-0206/2 

Amendamentul 2 

Francesca Balzani, Göran Färm 
în numele Grupului S&D 

Giovanni La Via 
în numele Grupului PPE 

Anne E. Jensen 

în numele Grupului ALDE 

Helga Trüpel 

în numele Grupului Verts/ALE 

Alda Sousa 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A7-0206/2012 

Francesca Balzani 
Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2012: excedentul din exercițiul financiar 2011 
11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. subliniază că subutilizarea cheltuielilor 
(0,73 miliarde EUR) nu este cauzată de 
dificultăți de absorbție sau de o gestiune 
defectuoasă, ci este rezultatul normelor în 
vigoare privind ajustarea repartizării 

plăților în funcție de nevoi; consideră, în 
consecință, că acest aspect trebuie tratat 
diferit de componenta excedentului care 

provine din variații ale veniturilor; 
subliniază, de asemenea, că această 

subutilizare este în mare parte rezultatul 
deciziei Consiliului de a nu adopta 
măsurile de ajustare a salariilor și a 

pensiilor prevăzute în Statutul 
funcționarilor; 

3. subliniază că subutilizarea cheltuielilor 
(0,73 miliarde EUR) nu este cauzată de 
dificultăți de absorbție sau de o gestiune 
defectuoasă, ci este rezultatul normelor în 
vigoare privind ajustarea repartizării 

plăților în funcție de nevoi; consideră, în 
consecință, că acest aspect ar trebui tratat 
diferit de componenta excedentului care 

provine din variații ale veniturilor; 
subliniază, de asemenea, că această 

subutilizare este în mare parte rezultatul 
deciziei Consiliului de a nu adopta 
măsurile de ajustare a salariilor și a 

pensiilor prevăzute în Statutul 
funcționarilor; 

Or. en 
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3.7.2012 A7-0206/3 

Amendamentul 3 

Francesca Balzani, Göran Färm 
în numele Grupului S&D 

Giovanni La Via 
în numele Grupului PPE 

Anne E. Jensen 

în numele Grupului ALDE 

Helga Trüpel 

în numele Grupului Verts/ALE 

Alda Sousa 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A7-0206/2012 

Francesca Balzani 
Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2012: excedentul din exercițiul financiar 2011 
11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. regretă faptul că, în pofida dispozițiilor 
de la articolul 310 alineatul (5) din TFUE 
privind buna gestiune financiară și a 
Declarației comune privind creditele de 
plată convenite de toate cele trei instituții 

în cadrul procedurii bugetare 2012, 
Consiliul a decis să reducă cu două treimi 
cuantumul de 485 de milioane EUR aferent 

cererii de transfer DEC 9/2012 de la 
proiecte energetice cu un nivel insuficient 

de execuție către sprijinirea relansării 
economice prin consolidarea a trei linii 
bugetare aferente PC7 - Cooperare; 

4. regretă faptul că, în pofida dispozițiilor 
de la articolul 310 alineatul (5) din TFUE 
privind buna gestiune financiară și a 
Declarației comune privind creditele de 
plată convenite de toate cele trei instituții 

în cadrul procedurii bugetare 2012, 
Consiliul a decis inițial să reducă cu două 
treimi cuantumul de 485 de milioane EUR 

aferent cererii de transfer DEC 9/2012 de 
la proiecte energetice cu un nivel 

insuficient de execuție către sprijinirea 
relansării economice prin consolidarea a 
trei linii bugetare aferente PC7 - 

Cooperare; 

Or. en 
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3.7.2012 A7-0206/4 

Amendamentul 4 

Francesca Balzani, Göran Färm 
în numele Grupului S&D 

Giovanni La Via 
în numele Grupului PPE 

Anne E. Jensen 

în numele Grupului ALDE 

Helga Trüpel 

în numele Grupului Verts/ALE 

Alda Sousa 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A7-0206/2012 

Francesca Balzani 
Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2012: excedentul din exercițiul financiar 2011 
11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. subliniază că acest lucru va crește în 
mod artificial subutilizarea plăților în 2012, 
sporind astfel excedentul aferent 
exercițiului 2012, în condițiile în care toți 
indicatorii disponibili semnalează deja 

pentru acest exercițiu un nivel insuficient 
al plăților în domeniul cercetării și în alte 
domenii ale intervenției UE; subliniază, în 
plus, că, fiind o simplă redistribuire, 
adoptarea cererii de transfer DEC 9/2012 
nemodificate nu ar fi avut niciun efect 
asupra componentei de venituri a 
bugetului Uniunii și, așadar, nici asupra 
contribuțiilor naționale; 

5. subliniază că acest lucru ar fi crescut în 
mod artificial subutilizarea plăților în 2012, 
sporind astfel excedentul aferent 
exercițiului 2012, în condițiile în care toți 
indicatorii disponibili semnalează deja 

pentru acest exercițiu un nivel insuficient 
al plăților în domeniul cercetării și în alte 
domenii ale intervenției UE; prin urmare, 
salută decizia Consiliului de a-și modifica 
poziția prin adoptarea cererii de transfer 

DEC 19/2012; 

Or. en 
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3.7.2012 A7-0206/5 

Amendamentul 5 

Francesca Balzani, Göran Färm 
în numele Grupului S&D 

Giovanni La Via 
în numele Grupului PPE 

Anne E. Jensen 

în numele Grupului ALDE 

Helga Trüpel 

în numele Grupului Verts/ALE 

Alda Sousa 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A7-0206/2012 

Francesca Balzani 
Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2012: excedentul din exercițiul financiar 2011 
11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. prevăzând o reducere cu 
768 707 073 EUR a contribuției statelor 
membre la bugetul Uniunii pentru 2012, 
modifică, prin urmare, poziția Consiliului 
privind proiectul de buget rectificativ nr. 
3/2012 pentru a asigura finanțarea 
corespunzătoare a PC7 – Programul de 
cooperare – având în vedere nevoile 
neacoperite identificate de Comisie 
(337 578 119 EUR), precum și pentru a 
majora creditele de plată aferente politicii 
de coeziune (390 682 822 EUR) cu scopul 
de a contribui la acoperirea cererilor de 
plată viitoare estimate de statele membre 
până la sfârșitul exercițiului 2012 și de a 
limita nivelul creditelor dezangajate la 
sfârșitul exercițiului 2013; 

eliminat 

Or. en 
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3.7.2012 A7-0206/6 

Amendamentul 6 

Francesca Balzani, Göran Färm 
în numele Grupului S&D 

Giovanni La Via 
în numele Grupului PPE 

Anne E. Jensen 

în numele Grupului ALDE 

Helga Trüpel 

în numele Grupului Verts/ALE 

Alda Sousa 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A7-0206/2012 

Francesca Balzani 
Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2012: excedentul din exercițiul financiar 2011 
11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. decide, prin urmare, să modifice poziția 
Consiliului după cum urmează: 

 

7. Aprobă, fără modificări, poziția 
Consiliului privind proiectul de buget 
rectificativ nr. 3/2012; 

Venituri  

 
Titlul 1 - Resurse proprii, articolul 140 + EUR 728 260 941 
 
Titlul 3 – Excedente, solduri și ajustări - articolul 300, 
nemodificat 

 
Cheltuieli  

 
08 02 01 Cooperare – Sănătate + EUR 67 000 000 
  
08 03 01 - Cooperare - Alimentație, agricultură și pescuit și 
biotehnologie + EUR 118 000 000 
  
08 04 01 - Cooperare - Nanoștiințe, nanotehnologii, materiale 
și noi tehnologii de producție + EUR 152 578 119 
  

04 02 17 - Fondul social european (FSE) – Convergență 
+ EUR 57 491 864 
  
04 02 19 - Fondul social european (FSE) - Competitivitate 
regională și ocuparea forței de muncă + EUR 22 633 695 

  
13 03 16 - Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDER) – Convergență + EUR 201 138 541 
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13 03 18 - Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDER) - Competitivitate regională și ocuparea forței de 
muncă + EUR 33 202 220 

  

13 04 02 - Fondul de coeziune + EUR 76 216 502 

Or. en 
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3.7.2012 A7-0206/7 

Amendamentul 7 

Francesca Balzani, Göran Färm 
în numele Grupului S&D 

Giovanni La Via 
în numele Grupului PPE 

Anne E. Jensen 

în numele Grupului ALDE 

Helga Trüpel 

în numele Grupului Verts/ALE 

Alda Sousa 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A7-0206/2012 

Francesca Balzani 
Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2012: excedentul din exercițiul financiar 2011 
11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 7a. încredințează Președintelui sarcina de 
a constata adoptarea definitivă a 
bugetului rectificativ nr. 3/2012 și de a 
asigura publicarea acestuia în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene. 

Or. en 

 
 


