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10.3.2017 A8-0060/7 

Amendamentul  7 

Indrek Tarand 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureșan 

Orientări pentru bugetul 2018 - Secțiunea III 

2016/2323(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

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 rolul potențial al 

Fondului european pentru investiții 

strategice (FEIS) în reducerea decalajului 

în materie de investiții în Europa și ia act 

de rezultatele eterogene obținute până în 

prezent; ia act de propunerea Comisiei 

privind prelungirea FEIS până în 2020, 

care ar trebui să vizeze îmbunătățirea 

funcționării acestui fond, inclusiv în ceea 

ce privește aplicarea principiului 

adiționalității și asigurarea echilibrului 

geografic, precum și investiții mai mari în 

infrastructura socială și în eficiența 

energetică, excluzând totodată orice 

investiție care contravine spiritului sau 

literei acordului de la Paris privind clima; 

subliniază faptul că selecția proiectelor 

finanțate prin FEIS ar trebui să se bazeze 

pe calitate și sustenabilitate și ar trebui să 

se orienteze în funcție de cerere, făcând uz 

pe deplin de tabloul de bord; 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; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/8 

Amendamentul  8 

Monika Vana 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureșan 

Orientări pentru bugetul 2018 - Secțiunea III 

2016/2323(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. sprijină ferm inițiativele de 

cercetare în domeniul apărării, scopul 

acestora fiind de a încuraja o mai bună 

cooperare între statele membre și de a 

obține efecte de sinergie în domeniul 

apărării; subliniază, cu toate acestea, 

faptul că o astfel de activitate trebuie să 

fie dotată cu noi resurse, întrucât 

reprezintă o nouă inițiativă politică, cu un 

impact semnificativ asupra bugetului UE; 

cere, de asemenea, să se cerceteze toate 

posibilitățile de finanțare a unui program 

de cercetare în domeniul apărării cu un 

buget dedicat în următorul cadru 

financiar multianual; reamintește că 

chiar dacă dispozițiile consfințite în 

tratate trebuie respectate, intensificarea 

cooperării în domeniul apărării este o 

opțiune necesară pentru a putea răspunde 

provocărilor legate de securitate cu care 

se confruntă UE, generate de 

instabilitatea prelungită din vecinătatea 

UE și de incertitudinile legate de nivelul 

de angajament al anumitor parteneri ai 

UE față de obiectivele NATO; subliniază, 

de asemenea, necesitatea îmbunătățirii 

competitivității și inovării în industria 

europeană a apărării, astfel încât aceasta 

să poată contribui la stimularea creșterii 

economice și a creării de locuri de 

muncă; solicită statelor membre să 

eliminat 
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asigure o finanțare adecvată, pentru 

abordarea provocărilor externe într-o 

manieră mai unitară; ia act de crearea 

Fondului european pentru apărare, cu 

secțiuni pentru cercetare și capacități; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/9 

Amendamentul  9 

Indrek Tarand 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureșan 

Orientări pentru bugetul 2018 - Secțiunea III 

2016/2323(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. își reafirmă convingerea că, pentru 

a trata cauzele profunde ale provocărilor 

actuale legate de criza migrației și a 

refugiaților și problemele umanitare 

aferente, UE trebuie să își asume un rol 

mai activ prin realizarea de investiții în 

țările de origine ale refugiaților și 

migranților; solicită, prin urmare, Comisiei 

să elaboreze o foaie de parcurs pentru a 

găsi o soluție eficace la criza migrației; 

subliniază faptul că este necesară o ajustare 

mai strategică a tuturor instrumentelor 

politicii de dezvoltare pentru a asigura o 

dezvoltare economică și socială constantă 

fără a neglija implementarea politicilor 

externe existente; ia act de faptul că 

investițiile în infrastructură, locuințe, 

educație, servicii medicale și măsuri de 

sprijin pentru IMM-uri, axate în special pe 

crearea de locuri de muncă, reprezintă o 

parte a soluției în combaterea cauzelor 

profunde ale migrației; apreciază, de 

aceea, ca parte a soluției acestor 

probleme, Planul de investiții externe, 

care oferă un cadru coerent și coordonat 

pentru promovarea investițiilor în Africa 

și în țările vizate de politica de vecinătate, 

ținând cont de faptul că acesta trebuie să 

fie aliniat pe deplin la obiectivele de 

dezvoltare durabilă și să contribuie la 

atingerea lor; se așteaptă ca PIE să 

19. își reafirmă convingerea că, pentru 

a trata cauzele profunde ale provocărilor 

actuale legate de criza migrației și a 

refugiaților și problemele umanitare 

aferente, UE trebuie să își asume un rol 

mai activ prin realizarea de investiții în 

țările de origine ale refugiaților și 

migranților; solicită, prin urmare, Comisiei 

să elaboreze o foaie de parcurs pentru a 

găsi o soluție eficace la criza migrației; 

subliniază faptul că este necesară o ajustare 

mai strategică a tuturor instrumentelor 

politicii de dezvoltare pentru a asigura o 

dezvoltare economică și socială constantă 

fără a neglija implementarea politicilor 

externe existente; ia act de faptul că 

investițiile în infrastructură, locuințe, 

educație, servicii medicale și măsuri de 

sprijin pentru IMM-uri, axate în special pe 

crearea de locuri de muncă, reprezintă o 

parte a soluției în combaterea cauzelor 

profunde ale migrației; ia act de 

propunerile privind un plan de investiții 

externe (PIE); subliniază necesitatea ca 

PIE să fie aliniat pe deplin la obiectivele 

de dezvoltare durabilă și să contribuie la 

atingerea lor; se așteaptă ca PIE să 

promoveze dezvoltarea durabilă fără a 

afecta drepturile omului, atenuarea 

schimbărilor climatice și buna guvernanță 

și ca Fondul european pentru dezvoltare 
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promoveze dezvoltarea durabilă fără a 

afecta drepturile omului, atenuarea 

schimbărilor climatice și buna guvernanță 

și ca Fondul european pentru dezvoltare 

durabilă și proiectele sale să fie gestionate 

transparent; 

durabilă și proiectele sale să fie gestionate 

transparent; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/10 

Amendamentul  10 

Indrek Tarand 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureșan 

Orientări pentru bugetul 2018 - Secțiunea III 

2016/2323(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. subliniază faptul că potrivit 

Regulamentului CFM Comisia va prezenta, 

până la sfârșitul anului 2017, propunerile 

sale referitoare la CFM post-2020, care va 

trebui să țină cont de decizia Regatului 

Unit de a părăsi Uniunea, care va avea un 

impact asupra CFM post-2020; subliniază 

faptul că această decizie face imposibilă 

continuarea activității în mod normal; 

acordă o importanță deosebită procesului 

pregătitor de stabilire a unui nou cadru 

financiar și a unui buget UE reformat și 

mai eficient și se așteaptă ca acesta să se 

ridice la înălțimea provocărilor cu care se 

confruntă Uniunea și a angajamentelor pe 

care și le-a asumat deja; se pronunță 

pentru o finalizare rapidă și pozitivă a 

actualului proces de revizuire la 

jumătatea perioadei a CFM, care poate 

asigura atât ajustarea necesară a 

actualului cadru financiar, cât și gradul 
de flexibilitate suplimentară a bugetului 

UE, indispensabil pentru atingerea 

obiectivelor Uniunii; 

26. subliniază faptul că potrivit 

Regulamentului CFM Comisia va prezenta, 

până la sfârșitul anului 2017, propunerile 

sale referitoare la CFM post-2020, care va 

trebui să țină cont de decizia Regatului 

Unit de a părăsi Uniunea, care va avea un 

impact asupra CFM post-2020; subliniază 

faptul că această decizie face imposibilă 

continuarea activității în mod normal; 

acordă o importanță deosebită procesului 

pregătitor de stabilire a unui nou cadru 

financiar și a unui buget UE reformat și 

mai eficient și se așteaptă ca acesta să se 

ridice la înălțimea provocărilor cu care se 

confruntă Uniunea și a angajamentelor pe 

care și le-a asumat deja; regretă lipsa 

totală de ambiție din cadrul revizuirii 

intermediare a CFM și respinge 

propunerile de consolidare (suplimentare 

a creditelor) pentru restul perioadei CFM; 

Or. en 

 

 


