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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. consideră că deși trebuie disciplina 

bugetară trebuie menținută bugetul UE 

trebuie să dispună de instrumentele 

necesare pentru a putea reacționa la mai 

multe situații de criză în același timp, ceea 

ce presupune un anumit nivel de 

flexibilitate; este de părere că, deși 

creșterea economică și ocuparea forței de 

muncă rămân în continuare prioritățile de 

bază ale bugetului UE, obținerea de 

progrese durabile în aceste domenii trebuie 

realizată în paralel cu găsirea unor 

răspunsuri la preocupările cetățenilor UE în 

materie de siguranță și securitate; își 

reiterează solicitările privind concentrarea 

tematică la stabilirea priorităților bugetului 

UE pentru 2018; 

2. consideră că deși disciplina bugetară 

trebuie menținută bugetul UE trebuie să 

dispună de instrumentele necesare pentru a 

putea reacționa la mai multe situații de 

criză în același timp, ceea ce presupune un 

anumit nivel de flexibilitate; subliniază că 

Fondul de Solidaritate al UE (FSUE) 

trebuie să fie un instrument solid și 

flexibil, prin care să se dea dovadă de 

solidaritate și să se acorde un sprijin real 

și rapid cetățenilor afectați de dezastre 

naturale majore; regretă că din 2014 

încoace FSUE a primit o alocație maximă 

de 500 de milioane EUR pe an, ceea ce ar 

putea să nu fie destul; cere o reportare 

automată pe anul următor a sumelor 

nemobilizate; este de părere că, deși 

creșterea economică și ocuparea forței de 

muncă rămân în continuare prioritățile de 

bază ale bugetului UE, obținerea de 

progrese durabile în aceste domenii trebuie 

realizată în paralel cu găsirea unor 

răspunsuri la preocupările cetățenilor UE în 

materie de siguranță și securitate; își 

reiterează solicitările privind concentrarea 

tematică la stabilirea priorităților bugetului 

UE pentru 2018; 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. sprijină cu fermitate continuarea 

procesului de dezvoltare și consolidare a 

interoperabilității rețelelor europene de 

infrastructură; consideră că finanțarea 

Mecanismului pentru interconectarea 

Europei (MIE) este esențială pentru 

atingerea acestor obiective și solicită 

Comisiei să asigure un nivel adecvat de 

finanțare în 2018; 

6. sprijină dezvoltarea și consolidarea 

corespunzătoare a interoperabilității 

rețelelor europene de infrastructură; 

consideră că finanțarea Mecanismului 

pentru interconectarea Europei (MIE) 

trebuie să vizeze obiective care aduc o 

valoare adăugată reală pentru statele 

membre și nu ar trebui utilizată pentru 

finanțarea de proiecte controversate; 
solicită Comisiei să asigure un nivel de 

finanțare în funcție de priorități în 2018; 

Or. en 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. subliniază faptul că Fondul european 

pentru investiții strategice (FEIS) 

reprezintă un instrument cu un rol și un 

potențial important în reducerea 

decalajului în materie de investiții care 

încă se manifestă în Europa și recunoaște 

rezultatele pozitive obținute până în 

prezent; salută, de asemenea, propunerea 

Comisiei privind prelungirea FEIS până 

în 2020 care ar trebui să vizeze 

îmbunătățirea în continuare a 

funcționării acestui fond, inclusiv în ceea 

ce privește aplicarea principiului 

adiționalității și asigurarea echilibrului 

geografic, domenii în care este nevoie de 

mai multe eforturi; subliniază faptul că 

selecția proiectelor finanțate prin FEIS ar 

trebui să se facă în funcție de calitate și de 

cerere; salută intenția Comisiei de a da un 

rol mai însemnat Platformei europene de 

consiliere în materie de investiții, în 

sensul unei mai bune canalizări a 

asistenței tehnice locale UE și al unui mai 

bun echilibru geografic; solicită Comisiei 

să analizeze periodic valoarea adăugată a 

FEIS printr-o evaluare a impactului 

fondului; 

7. subliniază faptul că Fondul european 

pentru investiții strategice (FEIS) s-a 

dovedit a fi ineficace în reducerea 

decalajului în materie de investiții în 

Europa și că rezultatele obținute până în 

prezent sunt nesemnificative și nu asigură 

nici un plus de adiționalitate sau de 

valoare adăugată în comparație cu 

programele existente ale BEI; regretă 

propunerea Comisiei privind prelungirea 

FEIS până în 2020; solicită Comisiei să 

pregătească o analiză exhaustivă a FEIS 
și a valorii sale adăugate printr-un studiu 

de impact privind efectele fondului până 

la sfârșitul lui 2018 pentru a aprecia dacă 

trebuie sau nu prelungit în viitoarea 

perioadă de programare financiară; 

Or. en 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  11a. crede că politicile de austeritate 

subminează capacitatea statelor membre 

de a reacționa la crize așa cum ar trebui și 

că trebuie oprite; reamintește cât este de 

important să se promoveze prevenirea 

riscurilor și rezistența la dezastre, printr-o 

reacție promptă și adecvată la orice 

dezastru natural care îi afectează pe 

cetățenii UE; în această privință, 

subliniază că este important să se aibă în 

vedere posibilitatea ca investițiile în 

domeniul reconstrucției durabile și orice 

alte investiții în măsuri antiseismice, 

inclusiv a celor cofinanțate prin fondurile 

ESI și care se încadrează la Obiectivul 

tematic 5 („Promovarea adaptării la 

schimbările climatice, prevenirea și 

gestionarea riscurilor”), să fie excluse de 

la calcularea deficitelor naționale în 

cadrul Pactului de stabilitate și de 

creștere; 

Or. en 

 

 


