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Proiect de amendament 855 
=== S&D//7312 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 01 01 — Consiliul European pentru Cercetare: 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 01 01   2 049 643 016 10 644 657 1 913 991 982 9 940 164 427 606 367 213 803 183 2 341 598 349 223 743 347 

Rezervă           

Total   2 049 643 016 10 644 657 1 913 991 982 9 940 164 427 606 367 213 803 183 2 341 598 349 223 743 347 

Comentarii: 

Înainte de paragraful: 

Post nou 

Se adaugă următorul text: 

În conformitate cu articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul financiar, suma de 291 955 333 EUR în 

credite de angajament este disponibilă pentru acest post bugetar în urma dezangajărilor efectuate ca 

urmare a neexecutării totale sau parțiale a proiectelor de cercetare. 

Justificare: 

Majorare ce corespunde cotei creditelor dezangajate din exercițiile anterioare de la liniile bugetare 
corespunzătoare. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 910 
=== R-E//7479 === 

Depus de Grupul Renew Europe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 01 01 — Consiliul European pentru Cercetare: 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 01 01   2 049 643 016 10 644 657 1 913 991 982 9 940 164 460 651 034 3 980 093 2 374 643 016 13 920 257 

Rezervă           

Total   2 049 643 016 10 644 657 1 913 991 982 9 940 164 460 651 034 3 980 093 2 374 643 016 13 920 257 

Comentarii: 

După paragraful: 

Post nou 

Se modifică textul după cum urmează: 

Acest credit este destinat să furnizeze finanțări atractive și flexibile care să permită cercetătorilor talentați și 
creativi, în special cercetătorilor debutanți, și echipelor acestora să exploreze cele mai promițătoare căi la 
frontierele științei, indiferent de cetățenia sau de țara lor de origine, singurul criteriu al concurenței la nivelul 
Uniunii fiind criteriul excelenței. Se va furniza finanțare atractivă pe termen lung pentru a sprijini 
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cercetătorii de nivel excelent și echipele lor de cercetare să continue cercetarea revoluționară, cu potențial 

ridicat de rentabilitate și cu grad ridicat de risc. Vor fi sprijinite noi metode de lucru în lumea științifică 

ce au potențialul de a produce rezultate inovatoare și se va facilita explorarea potențialului inovator în 

plan comercial și social al cercetării pe care programul o finanțează. De asemenea, se va garanta că sunt 

disponibile suficiente fonduri de cercetare pentru a continua cercetarea biomedicală care este esențială 

pentru combaterea pandemiei de COVID-19. 

Justificare: 

Consiliul European pentru Cercetare este programul de referință al Uniunii pentru excelența științifică: 
aproape o cincime dintre proiecte înregistrează progrese revoluționare și mai mult de jumătate conduc la 
progrese științifice majore. Întrucât s-a constatat că 180 de proiecte existente ale CEC sunt foarte pertinente 
în contextul crizei, este esențial să nu reducem finanțarea acestui program. Este necesară o cercetare mult 
mai aprofundată pentru a înțelege și a învinge virusul, precum și pentru a contribui la redresare. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 207 
=== ITRE/5051 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 01 01 — Consiliul European pentru Cercetare: 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 01 01   2 049 643 016 10 644 657 1 913 991 982 9 940 164 572 224 996 2 971 805 2 486 216 978 12 911 969 

Rezervă           

Total   2 049 643 016 10 644 657 1 913 991 982 9 940 164 572 224 996 2 971 805 2 486 216 978 12 911 969 

Justificare: 

Majorare corespunzătoare poziției PE privind finanțarea programului CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 925 
=== EPP//7011 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 01 01 — Consiliul European pentru Cercetare: 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 01 01   2 049 643 016 10 644 657 1 913 991 982 9 940 164 572 224 996 2 971 805 2 486 216 978 12 911 969 

Rezervă           

Total   2 049 643 016 10 644 657 1 913 991 982 9 940 164 572 224 996 2 971 805 2 486 216 978 12 911 969 

Justificare: 

Unul dintre cele 15 programe emblematice ale PE menționate în rezoluția sa din iulie 2020, după reuniunea 
Consiliului European privind CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 844 
=== S&D//7300 === 
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Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 01 02 — Acțiunile Marie Skłodowska-Curie 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 01 02   833 420 883 145 808 900 778 262 788 136 158 864 173 872 266 86 936 133 952 135 054 223 094 997 

Rezervă           

Total   833 420 883 145 808 900 778 262 788 136 158 864 173 872 266 86 936 133 952 135 054 223 094 997 

Comentarii: 

Înainte de paragraful: 

Acest credit este destinat să acopere următoarele activități și acțiuni: 

Se modifică textul după cum urmează: 

În conformitate cu articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul financiar, suma de 118 714 171 EUR în 

credite de angajament este disponibilă pentru acest post bugetar în urma dezangajărilor efectuate ca 

urmare a neexecutării totale sau parțiale a proiectelor de cercetare.Post nouPost nou 

Justificare: 

Majorare ce corespunde cotei creditelor dezangajate din exercițiile anterioare de la liniile bugetare 
corespunzătoare. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 157 
=== ITRE/5001 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 01 02 — Acțiunile Marie Skłodowska-Curie 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 01 02   833 420 883 145 808 900 778 262 788 136 158 864 232 676 743 40 707 332 1 010 939 531 176 866 196 

Rezervă           

Total   833 420 883 145 808 900 778 262 788 136 158 864 232 676 743 40 707 332 1 010 939 531 176 866 196 

Justificare: 

Majorare corespunzătoare poziției PE privind finanțarea programului CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 926 
=== EPP//7012 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 01 02 — Acțiunile Marie Skłodowska-Curie 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 01 02   833 420 883 145 808 900 778 262 788 136 158 864 232 676 743 40 707 332 1 010 939 531 176 866 196 

Rezervă           

Total   833 420 883 145 808 900 778 262 788 136 158 864 232 676 743 40 707 332 1 010 939 531 176 866 196 

Justificare: 

Unul dintre cele 15 programe emblematice ale PE menționate în rezoluția sa din iulie 2020, după reuniunea 
Consiliului European privind CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 845 
=== S&D//7301 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 01 03 — Infrastructuri de cercetare 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 01 03   294 148 708 5 207 957 274 681 134 4 863 280 61 366 716 30 683 358 336 047 850 35 546 638 

Rezervă           

Total   294 148 708 5 207 957 274 681 134 4 863 280 61 366 716 30 683 358 336 047 850 35 546 638 

Comentarii: 

Înainte de paragraful: 

Post nou 

Se adaugă următorul text: 

În conformitate cu articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul financiar, suma de 41 899 142 EUR în 

credite de angajament este disponibilă pentru acest post bugetar în urma dezangajărilor efectuate ca 

urmare a neexecutării totale sau parțiale a proiectelor de cercetare. 

Justificare: 

Majorare ce corespunde cotei creditelor dezangajate din exercițiile anterioare de la liniile bugetare 
corespunzătoare. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 911 
=== R-E//7480 === 

Depus de Grupul Renew Europe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 01 03 — Infrastructuri de cercetare 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 
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 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 01 03   294 148 708 5 207 957 274 681 134 4 863 280 25 318 866 1 136 720 300 000 000 6 000 000 

Rezervă           

Total   294 148 708 5 207 957 274 681 134 4 863 280 25 318 866 1 136 720 300 000 000 6 000 000 

Justificare: 

Infrastructurile de cercetare se numără printre domeniile cercetării și inovării europene în care se pot crea 
cele mai multe sinergii. Reducerea creditelor aici, într-un moment în care avem nevoie de o cercetare mai 
extinsă și mai puternică pentru a îndeplini, de exemplu, obiectivele de mediu, nu reprezintă o investiție 

pentru viitor. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 158 
=== ITRE/5002 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 01 03 — Infrastructuri de cercetare 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 01 03   294 148 708 5 207 957 274 681 134 4 863 280 82 121 249 1 453 972 356 802 383 6 317 252 

Rezervă           

Total   294 148 708 5 207 957 274 681 134 4 863 280 82 121 249 1 453 972 356 802 383 6 317 252 

Justificare: 

Majorare corespunzătoare poziției PE privind finanțarea programului CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 927 
=== EPP//7013 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 01 03 — Infrastructuri de cercetare 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 01 03   294 148 708 5 207 957 274 681 134 4 863 280 82 121 249 1 453 972 356 802 383 6 317 252 

Rezervă           

Total   294 148 708 5 207 957 274 681 134 4 863 280 82 121 249 1 453 972 356 802 383 6 317 252 

Justificare: 

Unul dintre cele 15 programe emblematice ale PE menționate în rezoluția sa din iulie 2020, după reuniunea 
Consiliului European privind CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 484 
=== VERT/7631 === 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 02 10 — Clusterul „Sănătate” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 02 10   943 726 762 62 740 735 881 268 319 58 588 380 200 000 000  1 081 268 319 58 588 380 

Rezervă           

Total   943 726 762 62 740 735 881 268 319 58 588 380 200 000 000  1 081 268 319 58 588 380 

Justificare: 

Pentru a soluționa criza de COVID 19, ar trebui consolidate în consecință cheltuielile legate de sănătate, în 
special în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea, inclusiv pentru vaccinuri.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 846 
=== S&D//7302 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 02 10 — Clusterul „Sănătate” 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 02 10   943 726 762 62 740 735 881 268 319 58 588 380 196 884 808 98 442 404 1 078 153 127 157 030 784 

Rezervă           

Total   943 726 762 62 740 735 881 268 319 58 588 380 196 884 808 98 442 404 1 078 153 127 157 030 784 

Comentarii: 

Înainte de paragraful: 

Post nou 

Se adaugă următorul text: 

În conformitate cu articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul financiar, suma de 134 426 365 EUR în 

credite de angajament este disponibilă pentru acest post bugetar în urma dezangajărilor efectuate ca 

urmare a neexecutării totale sau parțiale a proiectelor de cercetare. 

Justificare: 

Majorare ce corespunde cotei creditelor dezangajate din exercițiile anterioare de la liniile bugetare 
corespunzătoare. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 159 
=== ITRE/5003 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 02 10 — Clusterul „Sănătate” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 
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 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 02 10   943 726 762 62 740 735 881 268 319 58 588 380 263 472 243 17 516 132 1 144 740 562 76 104 512 

Rezervă           

Total   943 726 762 62 740 735 881 268 319 58 588 380 263 472 243 17 516 132 1 144 740 562 76 104 512 

Justificare: 

Majorare corespunzătoare poziției PE privind finanțarea programului CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 580 
=== GUE//8072 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 02 10 — Clusterul „Sănătate” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 02 10   943 726 762 62 740 735 881 268 319 58 588 380 118 731 681 8 411 620 1 000 000 000 67 000 000 

Rezervă           

Total   943 726 762 62 740 735 881 268 319 58 588 380 118 731 681 8 411 620 1 000 000 000 67 000 000 

Justificare: 

Clusterul „Sănătate” vizează activități menite să îmbunătățească și să protejeze sănătatea și bunăstarea 
cetățenilor de toate vârstele, generând noi cunoștințe, dezvoltând soluții inovatoare și asigurând, când este 
cazul, integrarea perspectivei de gen. Având în vedere importanța sa, prezentul amendament propune o 
majorare a fondurilor. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 937 
=== EPP//7023 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 02 10 — Clusterul „Sănătate” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 02 10   943 726 762 62 740 735 881 268 319 58 588 380 318 731 681 91 411 620 1 200 000 000 150 000 000 

Rezervă           

Total   943 726 762 62 740 735 881 268 319 58 588 380 318 731 681 91 411 620 1 200 000 000 150 000 000 

Justificare: 

Unul dintre cele 15 programe emblematice ale PE menționate în rezoluția sa din iulie 2020, după reuniunea 
Consiliului European privind CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 51 
=== ENVI/5400 === 

Depus de Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară  

------------------------------- 



 

 10 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 02 10 — Clusterul „Sănătate” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 02 10   943 726 762 62 740 735 881 268 319 58 588 380 62 458 443 4 152 355 943 726 762 62 740 735 

Rezervă           

Total   943 726 762 62 740 735 881 268 319 58 588 380 62 458 443 4 152 355 943 726 762 62 740 735 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 495 
=== VERT/7643 === 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 02 20 — Clusterul „Cultură, creativitate și societate favorabilă incluziunii” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 02 20   343 173 036 21 529 562 320 460 897 20 104 676 80 000 000 10 000 000 400 460 897 30 104 676 

Rezervă           

Total   343 173 036 21 529 562 320 460 897 20 104 676 80 000 000 10 000 000 400 460 897 30 104 676 

Justificare: 

Pentru a pune în aplicare poziția PE cu privire la programele referitoare la cultură, bugetul pentru „Europa 
creativă” trebuie să crească semnificativ. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 847 
=== S&D//7303 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 02 20 — Clusterul „Cultură, creativitate și societate favorabilă incluziunii” 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 02 20   343 173 036 21 529 562 320 460 897 20 104 676 71 594 406 35 797 203 392 055 303 55 901 879 

Rezervă           

Total   343 173 036 21 529 562 320 460 897 20 104 676 71 594 406 35 797 203 392 055 303 55 901 879 

Comentarii: 

Înainte de paragraful: 

Post nou 

Se adaugă următorul text: 

În conformitate cu articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul financiar, suma de 48 882 267 EUR în 

credite de angajament este disponibilă pentru acest post bugetar în urma dezangajărilor efectuate ca 



 

 11 

urmare a neexecutării totale sau parțiale a proiectelor de cercetare.  

Justificare: 

Majorare ce corespunde cotei creditelor dezangajate din exercițiile anterioare de la liniile bugetare 
corespunzătoare. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 160 
=== ITRE/5004 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 02 20 — Clusterul „Cultură, creativitate și societate favorabilă incluziunii” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente P lăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 02 20   343 173 036 21 529 562 320 460 897 20 104 676 95 807 996 6 010 683 416 268 893 26 115 359 

Rezervă           

Total   343 173 036 21 529 562 320 460 897 20 104 676 95 807 996 6 010 683 416 268 893 26 115 359 

Justificare: 

Majorare corespunzătoare poziției PE privind finanțarea programului CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 581 
=== GUE//8073 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 02 20 — Clusterul „Cultură, creativitate și societate favorabilă incluziunii” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 02 20   343 173 036 21 529 562 320 460 897 20 104 676 22 712 139 1 424 886 343 173 036 21 529 562 

Rezervă           

Total   343 173 036 21 529 562 320 460 897 20 104 676 22 712 139 1 424 886 343 173 036 21 529 562 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB). Restabilirea proiectului de buget (PB). Acest cluster vizează 
consolidarea valorilor democratice, inclusiv a statului de drept și a drepturilor fundamentale, protejarea 
patrimoniului nostru cultural, explorarea potențialului sectoarelor culturale și creative și promovarea 
schimbărilor socio-economice care contribuie la incluziune și la creștere economică, inclusiv la gestionarea 
migrației și integrarea migranților. Având în vedere importanța sa, prezentul amendament propune o 

majorare a fondurilor. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 73 
=== FEMM/6200 === 

Depus de Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Postul 01 02 02 20 — Clusterul „Cultură, creativitate și societate favorabilă incluziunii” 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 02 20   343 173 036 21 529 562 320 460 897 20 104 676 74 188 094 4 654 435 394 648 991 24 759 111 

Rezervă           

Total   343 173 036 21 529 562 320 460 897 20 104 676 74 188 094 4 654 435 394 648 991 24 759 111 

Comentarii: 

După tabelul: 

AELS-SEE 9 265 672 6 6 0 0 

Se adaugă următorul text: 

Majorare necesară pentru o mai bună integrare a perspectivei de gen. 

Justificare: 

Creditul suplimentar vizează o mai bună integrare a perspectivei de gen în fiecare program, 

precum și sprijinirea studiilor de gen și a cercetării privind femeile, relațiile de gen și structurile din 
societate. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 848 
=== S&D//7305 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 02 40 — Clusterul „Dezvoltarea digitală, industria și spațiul” 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 02 40   1 838 428 284 181 917 598 1 716 756 024 169 877 789 383 541 735 191 770 868 2 100 297 759 361 648 657 

Rezervă           

Total   1 838 428 284 181 917 598 1 716 756 024 169 877 789 383 541 735 191 770 868 2 100 297 759 361 648 657 

Comentarii: 

Înainte de paragraful: 

Post nou 

Se adaugă următorul text: 

În conformitate cu articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul financiar, suma de 261 869 475 EUR în 

credite de angajament este disponibilă pentru acest post bugetar în urma dezangajărilor efectuate ca 

urmare a neexecutării totale sau parțiale a proiectelor de cercetare.  

Justificare: 

Majorare ce corespunde cotei creditelor dezangajate din exercițiile anterioare de la liniile bugetare 
corespunzătoare. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 161 
=== ITRE/5005 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 02 40 — Clusterul „Dezvoltarea digitală, industria și spațiul” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 02 40   1 838 428 284 181 917 598 1 716 756 024 169 877 789 513 257 484 50 788 257 2 230 013 508 220 666 046 

Rezervă           

Total   1 838 428 284 181 917 598 1 716 756 024 169 877 789 513 257 484 50 788 257 2 230 013 508 220 666 046 

Justificare: 

Majorare corespunzătoare poziției PE privind finanțarea programului CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 928 
=== EPP//7014 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 02 40 — Clusterul „Dezvoltarea digitală, industria și spațiul” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 02 40   1 838 428 284 181 917 598 1 716 756 024 169 877 789 513 257 484 50 788 257 2 230 013 508 220 666 046 

Rezervă           

Total   1 838 428 284 181 917 598 1 716 756 024 169 877 789 513 257 484 50 788 257 2 230 013 508 220 666 046 

Justificare: 

Unul dintre cele 15 programe emblematice ale PE menționate în rezoluția sa din iulie 2020, după reuniunea 
Consiliului European privind CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 461 
=== VERT/7600 === 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 02 50 — Clusterul „Climă, energie și mobilitate” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 02 50   1 838 428 284 26 636 825 1 716 756 024 24 873 926 500 000 000 10 000 000 2 216 756 024 34 873 926 

Rezervă           

Total   1 838 428 284 26 636 825 1 716 756 024 24 873 926 500 000 000 10 000 000 2 216 756 024 34 873 926 

Justificare: 

Pentru a combate schimbările climatice, a pune în aplicare Pactul verde european și a atinge obiectivul de 
cheltui 30 % din buget pentru climă în perioada financiară 2021-2027, liniile bugetare destinate cheltuielilor 
legate de climă trebuie să fie majorate în mod semnificativ. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 10 
=== TRAN/5500 === 
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Depus de Comisia pentru transport și turism 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 02 50 — Clusterul „Climă, energie și mobilitate” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 02 50   1 838 428 284 26 636 825 1 716 756 024 24 873 926 3 283 243 976 32 926 074 5 000 000 000 57 800 000 

Rezervă           

Total   1 838 428 284 26 636 825 1 716 756 024 24 873 926 3 283 243 976 32 926 074 5 000 000 000 57 800 000 

Justificare: 

Propunerea PE privind CFM pentru perioada 2021-2027 este mai mare decât propunerea Comisiei 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 849 
=== S&D//7306 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 02 50 — Clusterul „Climă, energie și mobilitate” 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 02 50   1 838 428 284 26 636 825 1 716 756 024 24 873 926 383 541 735 191 770 868 2 100 297 759 216 644 794 

Rezervă           

Total   1 838 428 284 26 636 825 1 716 756 024 24 873 926 383 541 735 191 770 868 2 100 297 759 216 644 794 

Comentarii: 

Înainte de paragraful: 

Acest credit este destinat să acopere combaterea schimbărilor ..........  competitiv, mai inteligent, mai sigur și 
mai rezilient. 

Se adaugă următorul text: 

În conformitate cu articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul financiar, suma de 261 869 475 EUR în 

credite de angajament este disponibilă pentru acest post bugetar în urma  dezangajărilor efectuate ca 

urmare a neexecutării totale sau parțiale a proiectelor de cercetare.  

Se modifică textul după cum urmează: 

Post nouPost nou 

Justificare: 

Majorare ce corespunde cotei creditelor dezangajate din exercițiile anterioare de la liniile bugetare 
corespunzătoare. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 162 
=== ITRE/5006 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 02 50 — Clusterul „Climă, energie și mobilitate” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 02 50   1 838 428 284 26 636 825 1 716 756 024 24 873 926 513 257 484 7 436 543 2 230 013 508 32 310 469 

Rezervă           

Total   1 838 428 284 26 636 825 1 716 756 024 24 873 926 513 257 484 7 436 543 2 230 013 508 32 310 469 

Justificare: 

Majorare corespunzătoare poziției PE privind finanțarea programului CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 582 
=== GUE//8074 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 02 50 — Clusterul „Climă, energie și mobilitate” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 02 50   1 838 428 284 26 636 825 1 716 756 024 24 873 926 121 672 260 1 762 899 1 838 428 284 26 636 825 

Rezervă           

Total   1 838 428 284 26 636 825 1 716 756 024 24 873 926 121 672 260 1 762 899 1 838 428 284 26 636 825 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB). Restabilirea proiectului de buget (PB). Acest cluster vizează 
combaterea schimbărilor climatice printr-o mai bună înțelegere a cauzelor, a evoluției, a riscurilor, a 
efectelor și a oportunităților conexe și prin asigurarea faptului că sectoarele energiei și transporturilor 

dobândesc un caracter mai favorabil climei și mediului, mai eficient, mai inteligent, mai sigur și mai 
rezilient. Având în vedere importanța sa, prezentul amendament propune restabilirea proiectului de buget.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 938 
=== EPP//7024 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 02 50 — Clusterul „Climă, energie și mobilitate” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 02 50   1 838 428 284 26 636 825 1 716 756 024 24 873 926 513 257 484 7 436 543 2 230 013 508 32 310 469 

Rezervă           

Total   1 838 428 284 26 636 825 1 716 756 024 24 873 926 513 257 484 7 436 543 2 230 013 508 32 310 469 

Justificare: 

Unul dintre cele 15 programe emblematice ale PE menționate în rezoluția sa din iulie 2020, după reuniunea 
Consiliului European privind CFM. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 52 
=== ENVI/5401 === 

Depus de Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară  

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 02 50 — Clusterul „Climă, energie și mobilitate” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente P lăţi 

01 02 02 50   1 838 428 284 26 636 825 1 716 756 024 24 873 926 121 672 260 1 762 899 1 838 428 284 26 636 825 

Rezervă           

Total   1 838 428 284 26 636 825 1 716 756 024 24 873 926 121 672 260 1 762 899 1 838 428 284 26 636 825 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 475 
=== VERT/7615 === 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 02 60 — Clusterul „Alimente, bioeconomie, resurse naturale, agricultură și mediu”  

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 02 60   1 226 451 688 23 134 998 1 145 281 729 21 603 860 300 000 000 10 000 000 1 445 281 729 31 603 860 

Rezervă           

Total   1 226 451 688 23 134 998 1 145 281 729 21 603 860 300 000 000 10 000 000 1 445 281 729 31 603 860 

Justificare: 

Pentru a combate pierderea biodiversității, a pune în aplicare politicile UE în domeniul biodiversității și a 
atinge obiectivul de cheltui 10% din buget pentru biodiversitate în perioada financiară 2021-2027, liniile 
bugetare destinate cheltuielilor legate de biodiversitate trebuie să fie majorate în mod semnificativ.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 850 
=== S&D//7307 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 02 60 — Clusterul „Alimente, bioeconomie, resurse naturale, agricultură și mediu”  

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 02 60   1 226 451 688 23 134 998 1 145 281 729 21 603 860 255 868 240 127 934 120 1 401 149 969 149 537 980 

Rezervă           

Total   1 226 451 688 23 134 998 1 145 281 729 21 603 860 255 868 240 127 934 120 1 401 149 969 149 537 980 

Comentarii: 
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Înainte de paragraful: 

Post nou 

Se adaugă următorul text: 

În conformitate cu articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul financiar, suma de 174 579 650 EUR în 

credite de angajament este disponibilă pentru acest post bugetar în urma dezangajărilor efectuate ca 

urmare a neexecutării totale sau parțiale a proiectelor de cercetare. 

Justificare: 

Majorare ce corespunde cotei creditelor dezangajate din exercițiile anterioare de la liniile bugetare 
corespunzătoare. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 163 
=== ITRE/5007 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 02 60 — Clusterul „Alimente, bioeconomie, resurse naturale, agricultură și mediu”  

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 02 60   1 226 451 688 23 134 998 1 145 281 729 21 603 860 342 404 169 6 458 893 1 487 685 898 28 062 753 

Rezervă           

Total   1 226 451 688 23 134 998 1 145 281 729 21 603 860 342 404 169 6 458 893 1 487 685 898 28 062 753 

Justificare: 

Majorare corespunzătoare poziției PE privind finanțarea programului CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 583 
=== GUE//8075 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 02 60 — Clusterul „Alimente, bioeconomie, resurse naturale, agricultură și mediu”  

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente P lăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 02 60   1 226 451 688 23 134 998 1 145 281 729 21 603 860 81 169 959 1 531 138 1 226 451 688 23 134 998 

Rezervă           

Total   1 226 451 688 23 134 998 1 145 281 729 21 603 860 81 169 959 1 531 138 1 226 451 688 23 134 998 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB). Acest cluster vizează constituirea unei baze de cunoștințe și 
identificarea unor soluții pentru protecția mediului, restabilirea și gestionarea sustenabilă a resurselor 

naturale și biologice ale solului, ale apelor continentale și ale mării cu scopul de a opri degradarea 
biodiversității, precum și soluționarea aspectelor legate de securitatea alimentară și nutrițională pentru toți, 
sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon, eficientă în utilizarea resurselor și circulară 
și dezvoltarea unei bioeconomii sustenabile. Având în vedere importanța sa, prezentul amendament propune 

restabilirea proiectului de buget. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 939 
=== EPP//7025 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 02 60 — Clusterul „Alimente, bioeconomie, resurse naturale, agricultură și mediu” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 02 60   1 226 451 688 23 134 998 1 145 281 729 21 603 860 342 404 169 6 458 893 1 487 685 898 28 062 753 

Rezervă           

Total   1 226 451 688 23 134 998 1 145 281 729 21 603 860 342 404 169 6 458 893 1 487 685 898 28 062 753 

Justificare: 

Unul dintre cele 15 programe emblematice ale PE menționate în rezoluția sa din iulie 2020, după reuniunea 
Consiliului European privind CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 53 
=== ENVI/5402 === 

Depus de Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 02 60 — Clusterul „Alimente, bioeconomie, resurse naturale, agricultură și mediu”  

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 02 60   1 226 451 688 23 134 998 1 145 281 729 21 603 860 81 169 959 1 531 138 1 226 451 688 23 134 998 

Rezervă           

Total   1 226 451 688 23 134 998 1 145 281 729 21 603 860 81 169 959 1 531 138 1 226 451 688 23 134 998 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 129 
=== AGRI/2802 === 

Depus de Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 02 60 — Clusterul „Alimente, bioeconomie, resurse naturale, agricultură și mediu” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 02 60   1 226 451 688 23 134 998 1 145 281 729 21 603 860 154 718 271 3 396 140 1 300 000 000 25 000 000 

Rezervă           

Total   1 226 451 688 23 134 998 1 145 281 729 21 603 860 154 718 271 3 396 140 1 300 000 000 25 000 000 

Justificare: 
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Peste proiectul de buget (PB). Cercetarea în cadrul acestui cluster este esențială într-o perioadă în care noile 
ambiții ale Uniunii sunt în creștere. Uniunea trebuie să ofere un stimulent bugetar clar pentru această 
acțiune. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 462 
=== VERT/7601 === 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 02 70 — Activități nenucleare directe ale Centrului Comun de Cercetare 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 02 70   38 536 734 14 128 362 35 986 267 13 193 308 10 000 000 2 000 000 45 986 267 15 193 308 

Rezervă           

Total   38 536 734 14 128 362 35 986 267 13 193 308 10 000 000 2 000 000 45 986 267 15 193 308 

Justificare: 

Pentru a combate schimbările climatice, a pune în aplicare Pactul verde european și a atinge obiectivul de 
cheltui 30 % din buget pentru climă în perioada financiară 2021-2027, liniile bugetare destinate cheltuielilor 
legate de climă trebuie să fie majorate în mod semnificativ. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 857 
=== S&D//7314 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 02 70 — Activități nenucleare directe ale Centrului Comun de Cercetare 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 02 70   38 536 734 14 128 362 35 986 267 13 193 308 8 039 718 4 019 859 44 025 985 17 213 167 

Rezervă           

Total   38 536 734 14 128 362 35 986 267 13 193 308 8 039 718 4 019 859 44 025 985 17 213 167 

Comentarii: 

Înainte de paragraful: 

Post nou 

Se adaugă următorul text: 

În conformitate cu articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul financiar, suma de 5 489 251 EUR în 

credite de angajament este disponibilă pentru acest post bugetar în urma dezangajărilor efectuate  ca 

urmare a neexecutării totale sau parțiale a proiectelor de cercetare.  

Justificare: 

Majorare ce corespunde cotei creditelor dezangajate din exercițiile anterioare de la liniile bugetare 
corespunzătoare. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Proiect de amendament 164 
=== ITRE/5008 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 02 70 — Activități nenucleare directe ale Centrului Comun de Cercetare 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 02 70   38 536 734 14 128 362 35 986 267 13 193 308 10 758 791 3 944 395 46 745 058 17 137 703 

Rezervă           

Total   38 536 734 14 128 362 35 986 267 13 193 308 10 758 791 3 944 395 46 745 058 17 137 703 

Justificare: 

Majorare corespunzătoare poziției PE privind finanțarea programului CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 929 
=== EPP//7015 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 02 70 — Activități nenucleare directe ale Centrului Comun de Cercetare 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 02 70   38 536 734 14 128 362 35 986 267 13 193 308 10 758 791 3 944 395 46 745 058 17 137 703 

Rezervă           

Total   38 536 734 14 128 362 35 986 267 13 193 308 10 758 791 3 944 395 46 745 058 17 137 703 

Justificare: 

Unul dintre cele 15 programe emblematice ale PE menționate în rezoluția sa din iulie 2020, după reuniunea 
Consiliului European privind CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 11 
=== TRAN/5501 === 

Depus de Comisia pentru transport și turism 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 03 01 — Consiliul european pentru inovare 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 03 01   1 225 618 852 209 022 348 1 144 504 012 195 188 672 2 155 495 988 324 811 328 3 300 000 000 520 000 000 

Rezervă           

Total   1 225 618 852 209 022 348 1 144 504 012 195 188 672 2 155 495 988 324 811 328 3 300 000 000 520 000 000 

Justificare: 

Propunerea PE privind CFM pentru perioada 2021-2027 este mai mare decât propunerea Comisiei 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 851 
=== S&D//7308 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 03 01 — Consiliul european pentru inovare 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 03 01   1 225 618 852 209 022 348 1 144 504 012 195 188 672 255 694 490 127 847 245 1 400 198 502 323 035 917 

Rezervă           

Total   1 225 618 852 209 022 348 1 144 504 012 195 188 672 255 694 490 127 847 245 1 400 198 502 323 035 917 

Comentarii: 

Înainte de paragraful: 

Post nou 

Se adaugă următorul text: 

În conformitate cu articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul financiar, suma de 174 579 650 EUR în 

credite de angajament este disponibilă pentru acest post bugetar în urma dezangajărilor efectuate ca 

urmare a neexecutării totale sau parțiale a proiectelor de cercetare.  

Justificare: 

Majorare ce corespunde cotei creditelor dezangajate din exercițiile anterioare de la liniile bugetare 
corespunzătoare. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 165 
=== ITRE/5009 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 03 01 — Consiliul european pentru inovare 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 03 01   1 225 618 852 209 022 348 1 144 504 012 195 188 672 342 171 655 58 355 436 1 486 675 667 253 544 108 

Rezervă           

Total   1 225 618 852 209 022 348 1 144 504 012 195 188 672 342 171 655 58 355 436 1 486 675 667 253 544 108 

Justificare: 

Majorare corespunzătoare poziției PE privind finanțarea programului CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 584 
=== GUE//8076 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Postul 01 02 03 01 — Consiliul european pentru inovare 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 03 01   1 225 618 852 209 022 348 1 144 504 012 195 188 672 81 114 840 13 833 676 1 225 618 852 209 022 348 

Rezervă           

Total   1 225 618 852 209 022 348 1 144 504 012 195 188 672 81 114 840 13 833 676 1 225 618 852 209 022 348 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB). Consiliul european pentru inovare (CEI) este menit să se axeze în 
principal pe inovații revoluționare și radicale, vizând îndeosebi inovațiile care generează noi piețe, și să 
sprijine totodată toate tipurile de inovare, în principal prin identificarea, dezvoltarea și implementarea unor 
inovații foarte riscante de orice natură și prin sprijinirea dezvoltării rapide a întreprinderilor inovatoare, 

îndeosebi a IMM-urilor, inclusiv a întreprinderilor nou-înființate. Având în vedere importanța sa, prezentul 
amendament propune o majorare a fondurilor aferente. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 930 
=== EPP//7016 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 03 01 — Consiliul european pentru inovare 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 03 01   1 225 618 852 209 022 348 1 144 504 012 195 188 672 342 171 655 58 355 436 1 486 675 667 253 544 108 

Rezervă           

Total   1 225 618 852 209 022 348 1 144 504 012 195 188 672 342 171 655 58 355 436 1 486 675 667 253 544 108 

Justificare: 

Unul dintre cele 15 programe emblematice ale PE menționate în rezoluția sa din iulie 2020, după reuniunea 
Consiliului European privind CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 852 
=== S&D//7309 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 03 02 — Ecosistemele europene de inovare 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 03 02   61 280 946 18 386 225 57 225 204 17 169 374 12 784 725 6 392 363 70 009 929 23 561 737 

Rezervă           

Total   61 280 946 18 386 225 57 225 204 17 169 374 12 784 725 6 392 363 70 009 929 23 561 737 

Comentarii: 

Înainte de paragraful: 

Post nou 
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Se adaugă următorul text: 

În conformitate cu articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul financiar, suma de 8 728 983 EUR în 

credite de angajament este disponibilă pentru acest post bugetar în urma dezangajărilor efectuate ca 

urmare a neexecutării totale sau parțiale a proiectelor de cercetare.  

Justificare: 

Majorare ce corespunde cotei creditelor dezangajate din exercițiile anterioare de la liniile bugetare 
corespunzătoare. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 166 
=== ITRE/5010 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 03 02 — Ecosistemele europene de inovare 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 03 02   61 280 946 18 386 225 57 225 204 17 169 374 17 108 584 5 133 117 74 333 788 22 302 491 

Rezervă           

Total   61 280 946 18 386 225 57 225 204 17 169 374 17 108 584 5 133 117 74 333 788 22 302 491 

Justificare: 

Majorare corespunzătoare poziției PE privind finanțarea programului CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 590 
=== GUE//8082 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 03 02 — Ecosistemele europene de inovare 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 03 02   61 280 946 18 386 225 57 225 204 17 169 374 4 055 742 1 216 851 61 280 946 18 386 225 

Rezervă           

Total   61 280 946 18 386 225 57 225 204 17 169 374 4 055 742 1 216 851 61 280 946 18 386 225 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB). Scopul acestui credit este să sprijine toate tipurile de inovare, să 
implice toți agenții inovării din UE și să le ofere acestora un sprijin adecvat prin dezvoltarea la nivelul UE a 
unui ecosistem eficace al inovării, prin încurajarea cooperării, relaționării, schimburilor de idei și cunoștințe, 
prin dezvoltarea unor procese deschise ale inovării în cadrul organizațiilor și prin sprijinirea finanțării și a 

competențelor de specialitate în rândul ecosistemelor inovării de la nivel național, regional și local. Având în 
vedere importanța sa, prezentul amendament propune o majorare a fondurilor aferente.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 931 
=== EPP//7017 === 
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Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 03 02 — Ecosistemele europene de inovare 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 03 02   61 280 946 18 386 225 57 225 204 17 169 374 17 108 584 5 133 117 74 333 788 22 302 491 

Rezervă           

Total   61 280 946 18 386 225 57 225 204 17 169 374 17 108 584 5 133 117 74 333 788 22 302 491 

Justificare: 

Unul dintre cele 15 programe emblematice ale PE menționate în rezoluția sa din iulie 2020, după reuniunea 
Consiliului European privind CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 856 
=== S&D//7313 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 03 03 — Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 03 03   380 445 204 263 221 552 355 266 290 245 800 823 79 370 305 39 685 153 434 636 595 285 485 976 

Rezervă           

Total   380 445 204 263 221 552 355 266 290 245 800 823 79 370 305 39 685 153 434 636 595 285 485 976 

Comentarii: 

Înainte de paragraful: 

Post nou 

Se adaugă următorul text: 

În conformitate cu articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul financiar, suma de 54 191 391 EUR în 

credite de angajament este disponibilă pentru acest post bugetar în urma dezangajărilor efectuate ca 

urmare a neexecutării totale sau parțiale a proiectelor de cercetare.  

Justificare: 

Creștere corespunzătoare creditelor dezangajate din anii precedenți, pe liniile bugetare corespunzătoare.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 167 
=== ITRE/5011 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 03 03 — Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 03 03   380 445 204 263 221 552 355 266 290 245 800 823 106 213 743 73 486 920 461 480 033 319 287 743 

Rezervă           

Total   380 445 204 263 221 552 355 266 290 245 800 823 106 213 743 73 486 920 461 480 033 319 287 743 

Justificare: 

Majorare corespunzătoare poziției PE privind finanțarea programului CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 932 
=== EPP//7018 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 03 03 — Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 03 03   380 445 204 263 221 552 355 266 290 245 800 823 129 733 710 74 199 177 485 000 000 320 000 000 

Rezervă           

Total   380 445 204 263 221 552 355 266 290 245 800 823 129 733 710 74 199 177 485 000 000 320 000 000 

Comentarii: 

După tabelul: 

AELS-SEE 10 272 021 6 6 0 0 

Se adaugă următorul text: 

Pe lângă modificările schemei de personal sunt necesari și alți agenți contracutali: +5 agenți contractuali 

(GF IV). 

Justificare: 

Unul dintre cele 15 programe emblematice ale PE menționate în rezoluția sa din iulie 2020, după reuniunea 
Consiliului European privind CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 853 
=== S&D//7310 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 04 01 — Extinderea participării și răspândirea excelenței 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 04 01   208 355 053 59 835 910 194 565 540 55 875 804 43 468 032 21 734 016 238 033 572 77 609 820 

Rezervă           

Total   208 355 053 59 835 910 194 565 540 55 875 804 43 468 032 21 734 016 238 033 572 77 609 820 
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Comentarii: 

Înainte de paragraful: 

Post nou 

Se adaugă următorul text: 

În conformitate cu articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul financiar, suma de 29 678 519 EUR în 

credite de angajament este disponibilă pentru acest post bugetar în urma dezangajărilor efectuate ca 

urmare a neexecutării totale sau parțiale a proiectelor de cercetare. 

Justificare: 

Majorare ce corespunde cotei creditelor dezangajate din exercițiile anterioare de la liniile bugetare 
corespunzătoare. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 168 
=== ITRE/5012 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 04 01 — Extinderea participării și răspândirea excelenței 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 04 01   208 355 053 59 835 910 194 565 540 55 875 804 58 169 139 16 705 155 252 734 679 72 580 959 

Rezervă           

Total   208 355 053 59 835 910 194 565 540 55 875 804 58 169 139 16 705 155 252 734 679 72 580 959 

Justificare: 

Majorare corespunzătoare poziției PE privind finanțarea programului CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 934 
=== EPP//7020 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 04 01 — Extinderea participării și răspândirea excelenței 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 04 01   208 355 053 59 835 910 194 565 540 55 875 804 58 169 139 16 705 155 252 734 679 72 580 959 

Rezervă           

Total   208 355 053 59 835 910 194 565 540 55 875 804 58 169 139 16 705 155 252 734 679 72 580 959 

Justificare: 

Unul dintre cele 15 programe emblematice ale PE menționate în rezoluția sa din iulie 2020, după reuniunea 
Consiliului European privind CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 854 
=== S&D//7311 === 
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Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 04 02 — Reformarea și consolidarea sistemului european de cercetare și inovare  

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 04 02   49 024 725 3 409 564 45 780 133 3 183 910 10 227 774 5 113 887 56 007 907 8 297 797 

Rezervă           

Total   49 024 725 3 409 564 45 780 133 3 183 910 10 227 774 5 113 887 56 007 907 8 297 797 

Comentarii: 

Înainte de paragraful: 

Post nou 

Se adaugă următorul text: 

În conformitate cu articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul financiar, suma de 6 983 182 EUR în 

credite de angajament este disponibilă pentru acest post bugetar în urma dezangajărilor efectuate ca 

urmare a neexecutării totale sau parțiale a proiectelor de cercetare.  

Justificare: 

Majorare ce corespunde cotei creditelor dezangajate din exercițiile anterioare de la liniile bugetare 
corespunzătoare. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 169 
=== ITRE/5013 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 04 02 — Reformarea și consolidarea sistemului european de cercetare și inovare  

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 04 02   49 024 725 3 409 564 45 780 133 3 183 910 13 686 858 951 891 59 466 991 4 135 801 

Rezervă           

Total   49 024 725 3 409 564 45 780 133 3 183 910 13 686 858 951 891 59 466 991 4 135 801 

Justificare: 

Majorare corespunzătoare poziției PE privind finanțarea programului CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 935 
=== EPP//7021 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Postul 01 02 04 02 — Reformarea și consolidarea sistemului european de cercetare și inovare  

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 04 02   49 024 725 3 409 564 45 780 133 3 183 910 13 686 858 951 891 59 466 991 4 135 801 

Rezervă           

Total   49 024 725 3 409 564 45 780 133 3 183 910 13 686 858 951 891 59 466 991 4 135 801 

Justificare: 

Unul dintre cele 15 programe emblematice ale PE menționate în rezoluția sa din iulie 2020, după reuniunea 
Consiliului European privind CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 858 
=== S&D//7315 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 01 02 05 — Activități operaționale orizontale 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 05   122 537 672 56 630 710 114 427 791 52 882 733 25 564 397 12 782 198 139 992 188 65 664 931 

Rezervă           

Total   122 537 672 56 630 710 114 427 791 52 882 733 25 564 397 12 782 198 139 992 188 65 664 931 

Comentarii: 

Înainte de paragraful: 

Articol nou 

Se adaugă următorul text: 

În conformitate cu articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul financiar, suma de 17 454 516 EUR în 

credite de angajament este disponibilă pentru acest post bugetar în urma dezangajărilor efectuate ca 

urmare a neimplementării totale sau parțiale a proiectelor de cercetare.  

Justificare: 

Majorare corespunzătoare creditelor dezangajate în exercițiile precedente de la liniile bugetare 
corespunzătoare. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 170 
=== ITRE/5014 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 01 02 05 — Activități operaționale orizontale 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 
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 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 05   122 537 672 56 630 710 114 427 791 52 882 733 34 210 405 15 810 318 148 638 196 68 693 051 

Rezervă           

Total   122 537 672 56 630 710 114 427 791 52 882 733 34 210 405 15 810 318 148 638 196 68 693 051 

Justificare: 

Majorare corespunzătoare poziției PE privind finanțarea programului CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 936 
=== EPP//7022 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 01 02 05 — Activități operaționale orizontale 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 02 05   122 537 672 56 630 710 114 427 791 52 882 733 34 210 405 15 810 318 148 638 196 68 693 051 

Rezervă           

Total   122 537 672 56 630 710 114 427 791 52 882 733 34 210 405 15 810 318 148 638 196 68 693 051 

Justificare: 

Unul dintre cele 15 programe emblematice ale PE menționate în rezoluția sa din iulie 2020, după reuniunea 
Consiliului European privind CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 503 
=== VERT/7671 === 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 01 03 01 — Cercetare și dezvoltare în domeniul fuziunii 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 03 01   102 364 137 96 224 627 102 364 137 96 224 627 -102 364 137 -96 224 627 p.m. p.m. 

Rezervă           

Total   102 364 137 96 224 627 102 364 137 96 224 627 -102 364 137 -96 224 627 p.m. p.m. 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 01 03 02 — Fisiunea nucleară, siguranța și radioprotecția (acțiuni indirecte) 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 03 02   46 752 776 769 797 46 752 776 769 797 -46 752 776 -769 797 p.m. p.m. 

Rezervă           

Total   46 752 776 769 797 46 752 776 769 797 -46 752 776 -769 797 p.m. p.m. 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Articolul 01 03 03 — Acțiuni directe nucleare ale Centrului Comun de Cercetare 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 03 03   8 918 098 3 233 147 8 918 098 3 233 147 -8 918 098 -3 233 147 p.m. p.m. 

Rezervă           

Total   8 918 098 3 233 147 8 918 098 3 233 147 -8 918 098 -3 233 147 p.m. p.m. 

Justificare: 

Programul Euratom ar trebui să fie transferat către linii bugetare pentru cheltuieli legate de climă. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 502 
=== VERT/7670 === 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 01 04 01 — Construirea, operarea și exploatarea instalațiilor ITER — Întreprinderea comună 
europeană pentru ITER — Fuziune pentru Energie (F4E) 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 04 01   856 743 023 256 691 694 856 743 023 256 691 694 -856 743 023 -256 691 694 p.m. p.m. 

Rezervă           

Total   856 743 023 256 691 694 856 743 023 256 691 694 -856 743 023 -256 691 694 p.m. p.m. 

Justificare: 

Proiectul ITER, ca orice alt proiect nuclear, nu poate fi considerat drept cheltuieli legate de politicile 
climatice. În plus, cu excepția programelor de dezafectare din domeniul nuclear, cheltuielile în domeniul 

nuclear ar trebui să fie realocate către liniile bugetare destinate combaterii schimbărilor climatice.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 947 
=== EPP//7033 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 01 05 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 05         p.m. p.m. 

Rezervă           

Total         p.m. p.m. 

Rubrică: 

O „BARDA” europeană - agenție pentru cercetare și dezvoltare avansată în domeniul biomedical 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Nouă inițiativă a Comisiei menționată în discursul privind starea Uniunii 



 

 31 

Justificare: 

Nouă inițiativă a Comisiei menționată în discursul privind starea Uniunii 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 12 
=== TRAN/5502 === 

Depus de Comisia pentru transport și turism 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 01 20 04 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 20 04       42 857 000 42 857 000 42 857 000 42 857 000 

Rezervă           

Total       42 857 000 42 857 000 42 857 000 42 857 000 

Rubrică: 

Turismul 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Crearea unei linii bugetare dedicate turismului, cu un buget de 300 de milioane EUR în CFM, astfel cum 

a stabilit Parlamentul European 

Justificare: 

Crearea unei linii bugetare dedicate turismului, cu un buget de 300 de milioane EUR în CFM, astfel cum a 
stabilit Parlamentul European. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 13 
=== TRAN/5503 === 

Depus de Comisia pentru transport și turism 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 01 20 05 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

01 20 05       42 857 000 42 857 000 42 857 000 42 857 000 

Rezervă           

Total       42 857 000 42 857 000 42 857 000 42 857 000 

Rubrică: 

Turismul 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

O linie bugetară dedicată turismului în valoare de 300 de milioane EUR în următorul cadru financiar 

multianual (CFM 2021-2027) 

Justificare: 

O linie bugetară dedicată turismului în valoare de 300 de milioane EUR în următorul cadru financiar 
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multianual (CFM 2021-2027) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 642 
=== I-D//7723 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 01 03 01 — Cheltuieli de sprijin pentru programul Europa digitală 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 01 03 01 400 000 400 000 27 045 150 27 045 150 27 045 150 27 045 150 -4 056 772 -4 056 772 22 988 378 22 988 378 

Rezervă           

Total 400 000 400 000 27 045 150 27 045 150 27 045 150 27 045 150 -4 056 772 -4 056 772 22 988 378 22 988 378 

Justificare: 

Reducerea acestei linii bugetare va împiedica risipirea în continuare a banilor contribuabililor. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 914 
=== EPP//7000 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 02 02 — Garanția InvestEU - Provizionarea fondului comun de provizionare 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 02   404 322 000 200 036 000 871 398 609 431 119 485 8 651 601 391 4 330 380 515 9 523 000 000 4 761 500 000 

Rezervă           

Total   404 322 000 200 036 000 871 398 609 431 119 485 8 651 601 391 4 330 380 515 9 523 000 000 4 761 500 000 

Justificare: 

Unul dintre cele 15 programe emblematice ale PE menționate în rezoluția sa din iulie 2020, după reuniunea 
Consiliului European privind CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 915 
=== EPP//7001 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 02 03 — Platforma de consiliere InvestEU, Portalul european de proiecte de investiții și măsuri 
de însoțire 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 02 03   72 658 000 38 172 000 156 593 211 82 268 656 1 523 406 789 757 731 344 1 680 000 000 840 000 000 

Rezervă           

Total   72 658 000 38 172 000 156 593 211 82 268 656 1 523 406 789 757 731 344 1 680 000 000 840 000 000 
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Justificare: 

Unul dintre cele 15 programe emblematice ale PE menționate în rezoluția sa din iulie 2020, după reuniunea 
Consiliului European privind CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 463 
=== VERT/7602 === 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 03 01 — Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) - Transporturi 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 03 01   1 945 158 163 50 000 000 1 717 857 849 44 157 279 400 000 000 10 000 000 2 117 857 849 54 157 279 

Rezervă           

Total   1 945 158 163 50 000 000 1 717 857 849 44 157 279 400 000 000 10 000 000 2 117 857 849 54 157 279 

Justificare: 

Pentru a combate schimbările climatice, a pune în aplicare Pactul verde european și a atinge obiectivul de 
cheltui 30 % din buget pentru climă în perioada financiară 2021-2027, liniile bugetare destinate cheltuielilor 

legate de climă trebuie să fie majorate în mod semnificativ. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 14 
=== TRAN/5504 === 

Depus de Comisia pentru transport și turism 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 03 01 — Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) - Transporturi 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 03 01   1 945 158 163 50 000 000 1 717 857 849 44 157 279 1 282 142 151 30 842 721 3 000 000 000 75 000 000 

Rezervă           

Total   1 945 158 163 50 000 000 1 717 857 849 44 157 279 1 282 142 151 30 842 721 3 000 000 000 75 000 000 

Justificare: 

Mandatul PE oferă o sumă cu 50 % mai mare decât propunerea Comisiei 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 862 
=== S&D//7325 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 03 01 — Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) - Transporturi 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 
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 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 03 01   1 945 158 163 50 000 000 1 717 857 849 44 157 279 348 860 453 66 622 791 2 066 718 302 110 780 070 

Rezervă           

Total   1 945 158 163 50 000 000 1 717 857 849 44 157 279 348 860 453 66 622 791 2 066 718 302 110 780 070 

Justificare: 

Continentul european a suferit în acest an de pandemia de COVID-19, o criză fără precedent și complexă. În 
același timp, ne confruntăm cu o situație de urgență mondială în ceea ce privește clima. Trebuie să 
impulsionăm economia europeană și să garantăm o redresare sustenabilă. Realizarea investițiilor viitoare în 

cadrul programelor Next Generation EU și Pactul verde va avea un rol determinant pentru o tranziție justă. 
Cu toate acestea, Mecanismul pentru interconectarea Europei (transporturi) trebuie să asigure decarbonizarea 
rețelei europene de transport, asigurând o mobilitate în condiții de siguranță și incluzivă și sprijinind totodată 
redresarea Europei. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 917 
=== EPP//7003 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 03 01 — Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) - Transporturi 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 03 01   1 945 158 163 50 000 000 1 717 857 849 44 157 279 1 282 142 151 30 842 721 3 000 000 000 75 000 000 

Rezervă           

Total   1 945 158 163 50 000 000 1 717 857 849 44 157 279 1 282 142 151 30 842 721 3 000 000 000 75 000 000 

Justificare: 

Unul dintre cele 15 programe emblematice ale PE menționate în rezoluția sa din iulie 2020, după reuniunea 
Consiliului European privind CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 602 
=== ECR//7900 === 

Depus de Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 03 01 — Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) - Transporturi 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 03 01   1 945 158 163 50 000 000 1 717 857 849 44 157 279 227 300 314 5 842 721 1 945 158 163 50 000 000 

Rezervă           

Total   1 945 158 163 50 000 000 1 717 857 849 44 157 279 227 300 314 5 842 721 1 945 158 163 50 000 000 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 464 
=== VERT/7603 === 
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Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 03 02 — Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) - Energie 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 03 02   779 949 971 50 000 000 779 949 971 50 000 000 220 000 000 10 000 000 999 949 971 60 000 000 

Rezervă           

Total   779 949 971 50 000 000 779 949 971 50 000 000 220 000 000 10 000 000 999 949 971 60 000 000 

Justificare: 

Pentru a combate schimbările climatice, a pune în aplicare Pactul verde european și a atinge obiectivul de 
cheltui 30 % din buget pentru climă în perioada financiară 2021-2027, liniile bugetare destinate cheltuielilor 
legate de climă trebuie să fie majorate în mod semnificativ. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 171 
=== ITRE/5015 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 03 02 — Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) - Energie 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 03 02   779 949 971 50 000 000 779 949 971 50 000 000 253 483 741 16 250 000 1 033 433 712 66 250 000 

Rezervă           

Total   779 949 971 50 000 000 779 949 971 50 000 000 253 483 741 16 250 000 1 033 433 712 66 250 000 

Justificare: 

Majorare corespunzătoare poziției PE privind finanțarea programului CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 918 
=== EPP//7004 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 03 02 — Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) - Energie 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 03 02   779 949 971 50 000 000 779 949 971 50 000 000 253 483 741 16 250 000 1 033 433 712 66 250 000 

Rezervă           

Total   779 949 971 50 000 000 779 949 971 50 000 000 253 483 741 16 250 000 1 033 433 712 66 250 000 

Comentarii: 

După paragraful: 
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Articol nou 

Se modifică textul după cum urmează: 

Acest credit este destinat să acopere costurile unor proiecte de interes comun referitoare la continuarea 
integrării unei piețe interne eficiente și competitive a energiei, la interoperabilitatea rețelelor transfrontaliere 
și transsectoriale, la facilitarea decarbonizării economiei, la promovarea eficienței energetice și la garantarea 
securității aprovizionării, precum și costurile unor proiecte care vizează facilitarea cooperării transfrontaliere 
în sectorul energiei, inclusiv al energiei din surse regenerabile. Acest credit este destinat să acopere 

interconexiunile, mai ales în domeniul energiei. 

Justificare: 

Unul dintre cele 15 programe emblematice ale PE menționate în rezoluția sa din iulie 2020, după reuniunea 
Consiliului European privind CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 172 
=== ITRE/5016 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 03 03 — Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) - Sectorul digital 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 03 03   269 176 211 3 972 872 269 176 211 3 972 872 89 635 678 1 322 966 358 811 889 5 295 838 

Rezervă           

Total   269 176 211 3 972 872 269 176 211 3 972 872 89 635 678 1 322 966 358 811 889 5 295 838 

Justificare: 

Majorare corespunzătoare poziției PE privind finanțarea programului CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 585 
=== GUE//8077 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 03 03 — Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) - Sectorul digital 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 03 03   269 176 211 3 972 872 269 176 211 3 972 872 40 323 789 594 128 309 500 000 4 567 000 

Rezervă           

Total   269 176 211 3 972 872 269 176 211 3 972 872 40 323 789 594 128 309 500 000 4 567 000 

Justificare: 

Acest program are ca scop sprijinirea și cristalizarea investițiilor în infrastructuri de conectivitate digitală de 
interes comun, inclusiv acțiuni precum instalarea rețelelor de foarte mare capacitate și accesul la acestea, 

asigurarea comunităților locale cu o conectivitate fără fir de o calitate foarte ridicată, gratuită și fără 
discriminare și instalarea unor rețele de bază noi sau realizarea unei modernizări substanțiale a celor 
existente. Având în vedere importanța sa, prezentul amendament propune o majorare a fondurilor alocate 
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acestui program. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 919 
=== EPP//7005 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 03 03 — Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) - Sectorul digital 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 03 03   269 176 211 3 972 872 269 176 211 3 972 872 89 635 678 1 322 966 358 811 889 5 295 838 

Rezervă           

Total   269 176 211 3 972 872 269 176 211 3 972 872 89 635 678 1 322 966 358 811 889 5 295 838 

Justificare: 

Unul dintre cele 15 programe emblematice ale PE menționate în rezoluția sa din iulie 2020, după reuniunea 
Consiliului European privind CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 173 
=== ITRE/5017 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 04 01 11 — Întreprinderea comună Centrul de Securitate Cibernetică (CYBER) 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 01 11   284 972 124 21 226 646 234 106 832 17 437 856 79 362 504 5 911 455 313 469 336 23 349 311 

Rezervă           

Total   284 972 124 21 226 646 234 106 832 17 437 856 79 362 504 5 911 455 313 469 336 23 349 311 

Justificare: 

Fonduri suplimentare necesare pentru a dezvolta reziliența pentru viitoare potențiale crize, în urma 
experienței COVID-19. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 920 
=== EPP//7006 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 04 01 11 — Întreprinderea comună Centrul de Securitate Cibernetică (CYBER) 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 01 11   284 972 124 21 226 646 234 106 832 17 437 856 79 362 506 5 911 454 313 469 338 23 349 310 

Rezervă           

Total   284 972 124 21 226 646 234 106 832 17 437 856 79 362 506 5 911 454 313 469 338 23 349 310 
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Justificare: 

Unul dintre cele 15 programe emblematice ale PE menționate în rezoluția sa din iulie 2020, după reuniunea 
Consiliului European privind CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 174 
=== ITRE/5018 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 04 02 — Calcul de înaltă performanță 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 02   384 712 640 28 656 092 316 044 447 23 541 204 107 139 457 7 980 497 423 183 904 31 521 701 

Rezervă           

Total   384 712 640 28 656 092 316 044 447 23 541 204 107 139 457 7 980 497 423 183 904 31 521 701 

Justificare: 

Actuala criză asociată cu pandemia de COVID-19 a scos în evidență necesitatea ca Uniunea Europeană să 
investească urgent în capacitățile și capabilitățile sale digitale. Programul Europa digitală ar trebui să 

primească finanțare suplimentară, începând chiar din 2021, în vederea asigurării unei mai bune protecții a 
infrastructurii digitale europene, a menținerii poziției de lider a Uniunii în domeniul tehnologiilor strategice 
și în scopul dezvoltării competențelor necesare ale viitorului. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 586 
=== GUE//8078 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 04 02 — Calcul de înaltă performanță 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 02   384 712 640 28 656 092 316 044 447 23 541 204 68 668 193 5 114 888 384 712 640 28 656 092 

Rezervă           

Total   384 712 640 28 656 092 316 044 447 23 541 204 68 668 193 5 114 888 384 712 640 28 656 092 

Justificare: 

Programul Europa digitală se axează pe dezvoltarea capacităților digitale ale UE și pe facilitarea instalării 
tehnologiilor digitale, sprijinind astfel transformarea digitală a UE. Acesta va viza acțiuni ce se axează pe 
consolidarea capacităților UE în domeniile calculului de înaltă performanță, inteligenței artificiale și 
competențelor digitale avansate și pe asigurarea utilizării pe larg a acestora în toate sectoarele economiei și 

peste tot în societate, inclusiv prin intermediul centrelor de inovare digitală, promovând totodată incluziunea 
și asigurând generarea de valoare. Prin urmare, acest amendament restabilește creditele din proiectul de 
buget. 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Proiect de amendament 922 
=== EPP//7008 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 04 02 — Calcul de înaltă performanță 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 02   384 712 640 28 656 092 316 044 447 23 541 204 107 139 457 7 980 497 423 183 904 31 521 701 

Rezervă           

Total   384 712 640 28 656 092 316 044 447 23 541 204 107 139 457 7 980 497 423 183 904 31 521 701 

Justificare: 

Unul dintre cele 15 programe emblematice ale PE menționate în rezoluția sa din iulie 2020, după reuniunea 
Consiliului European privind CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 175 
=== ITRE/5019 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 04 03 — Inteligență artificială 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 03   356 215 593 26 533 493 292 633 899 21 797 472 99 203 253 7 389 370 391 837 152 29 186 842 

Rezervă           

Total   356 215 593 26 533 493 292 633 899 21 797 472 99 203 253 7 389 370 391 837 152 29 186 842 

Justificare: 

Actuala criză asociată cu pandemia de COVID-19 a scos în evidență necesitatea ca Uniunea Europeană să 
investească urgent în capacitățile și capabilitățile sale digitale. Programul Europa digitală ar trebui să 

primească finanțare suplimentară, începând chiar din 2021, în vederea asigurării unei mai bune protecții a 
infrastructurii digitale europene, a menținerii poziției de lider a Uniunii în domeniul tehnologiilor strategice 
și în scopul dezvoltării competențelor necesare ale viitorului. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 587 
=== GUE//8079 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 04 03 — Inteligență artificială 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 03   356 215 593 26 533 493 292 633 899 21 797 472 63 581 694 4 736 021 356 215 593 26 533 493 

Rezervă           
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 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

Total   356 215 593 26 533 493 292 633 899 21 797 472 63 581 694 4 736 021 356 215 593 26 533 493 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB). Programul Europa digitală se axează pe dezvoltarea capacităților 
digitale ale UE și pe facilitarea instalării tehnologiilor digitale, sprijinind astfel transformarea digitală a UE. 
Acesta va viza acțiuni ce se axează pe consolidarea capacităților UE în domeniile calculului de înaltă 
performanță, inteligenței artificiale și competențelor digitale avansate și pe asigurarea utilizării pe larg a 
acestora în toate sectoarele economiei și peste tot în societate, inclusiv prin intermediul centrelor de inovare 

digitală, promovând totodată incluziunea și asigurând generarea de valoare. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 923 
=== EPP//7009 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 04 03 — Inteligență artificială 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 03   356 215 593 26 533 493 292 633 899 21 797 472 99 203 253 7 389 370 391 837 152 29 186 842 

Rezervă           

Total   356 215 593 26 533 493 292 633 899 21 797 472 99 203 253 7 389 370 391 837 152 29 186 842 

Justificare: 

Unul dintre cele 15 programe emblematice ale PE menționate în rezoluția sa din iulie 2020, după reuniunea 
Consiliului European privind CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 859 
=== S&D//7322 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 04 04 — Competențe 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 04   99 740 166 7 430 098 81 937 328 6 103 884 27 776 855 2 069 224 109 714 183 8 173 108 

Rezervă           

Total   99 740 166 7 430 098 81 937 328 6 103 884 27 776 855 2 069 224 109 714 183 8 173 108 

Justificare: 

Criza actuală de COVID a scos în evidență necesitatea unor investiții urgente din partea Uniunii Europene în 
capacitățile sale digitale. Programul Europa digitală ar trebui să primească fonduri suplimentare, deja în 
2021, pentru a putea proteja mai bine infrastructura digitală a UE, asigurând întâietatea Uniunii în domeniul 
tehnologiilor strategice și dezvoltând competențele necesare pentru ziua de mâine.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 176 
=== ITRE/5020 === 
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Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 04 04 — Competențe 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 04   99 740 166 7 430 098 81 937 328 6 103 884 27 776 855 2 069 224 109 714 183 8 173 108 

Rezervă           

Total   99 740 166 7 430 098 81 937 328 6 103 884 27 776 855 2 069 224 109 714 183 8 173 108 

Justificare: 

Actuala criză asociată cu pandemia de COVID-19 a scos în evidență necesitatea ca Uniunea Europeană să 
investească urgent în capacitățile și capabilitățile sale digitale. Programul Europa digitală ar trebui să 
primească finanțare suplimentară, începând chiar din 2021, în vederea asigurării unei mai bune protecții a 

infrastructurii digitale europene, a menținerii poziției de lider a Uniunii în domeniul tehnologiilor strategice 
și în scopul dezvoltării competențelor necesare ale viitorului. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 588 
=== GUE//8080 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 04 04 — Competențe 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 04   99 740 166 7 430 098 81 937 328 6 103 884 17 802 838 1 326 214 99 740 166 7 430 098 

Rezervă           

Total   99 740 166 7 430 098 81 937 328 6 103 884 17 802 838 1 326 214 99 740 166 7 430 098 

Justificare: 

Programul Europa digitală se axează pe dezvoltarea capacităților digitale ale UE și pe facilitarea instalării 
tehnologiilor digitale, sprijinind astfel transformarea digitală a UE. Acesta va viza acțiuni ce se axează pe 
consolidarea capacităților UE în domeniile calculului de înaltă performanță, inteligenței artificiale și 
competențelor digitale avansate și pe asigurarea utilizării pe larg a acestora în toate sectoarele economiei și 
peste tot în societate, inclusiv prin intermediul centrelor de inovare digitală, promovând totodată incluziunea 

și asigurând generarea de valoare. 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 75 
=== FEMM/6202 === 

Depus de Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen 

------------------------------- 



 

 42 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 04 04 — Competențe 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 04   99 740 166 7 430 098 81 937 328 6 103 884 32 763 863 2 440 728 114 701 191 8 544 612 

Rezervă           

Total   99 740 166 7 430 098 81 937 328 6 103 884 32 763 863 2 440 728 114 701 191 8 544 612 

Comentarii: 

După tabelul: 

AELS-SEE 2 692 984 6 6 0 0 

Se adaugă următorul text: 

Creditele bugetare ar trebui să finanțeze, de asemenea, creșterea gradului de alfabetizare digitală și 

îmbunătățirea competențelor digitale ale femeilor. 

Justificare: 

Răspândirea digitalizării are un impact masiv asupra pieței forței de muncă și a tipurilor de competențe 
necesare în economie și societate și conduce la necesitatea unor profesioniști mai competenți în domeniul 

TIC, în toate sectoarele economiei, iar femeile sunt puternic subreprezentate în acest sector. Deoarece criza 
COVID-19 a dovedit că există consecințe grave ale decalajului în materie de competențe digitale între femei 
și bărbați, sunt necesare credite suplimentare pentru componenta „competențe” a programului respectiv, 
pentru a face față acestei provocări. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 924 
=== EPP//7010 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 04 04 — Competențe 

Se modifică cifrele  după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 04   99 740 166 7 430 098 81 937 328 6 103 884 27 776 855 2 069 224 109 714 183 8 173 108 

Rezervă           

Total   99 740 166 7 430 098 81 937 328 6 103 884 27 776 855 2 069 224 109 714 183 8 173 108 

Justificare: 

Unul dintre cele 15 programe emblematice ale PE menționate în rezoluția sa din iulie 2020, după reuniunea 
Consiliului European privind CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 860 
=== S&D//7323 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 04 05 01 — Implementare 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 05 01   161 264 540 5 546 566 132 480 083 4 556 547 44 910 911 1 544 676 177 390 994 6 101 223 

Rezervă           

Total   161 264 540 5 546 566 132 480 083 4 556 547 44 910 911 1 544 676 177 390 994 6 101 223 

Justificare: 

Criza actuală de COVID a scos în evidență necesitatea unor investiții urgente din partea Uniunii Europene în 
capacitățile sale digitale. Programul Europa digitală ar trebui să primească fonduri suplimentare, deja în 
2021, pentru a putea proteja mai bine infrastructura digitală a UE, asigurând întâietatea Uniunii în domeniul 
tehnologiilor strategice și dezvoltând competențele necesare pentru ziua de mâine.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 177 
=== ITRE/5021 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 04 05 01 — Implementare 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 05 01   161 264 540 5 546 566 132 480 083 4 556 547 44 910 911 1 544 676 177 390 994 6 101 223 

Rezervă           

Total   161 264 540 5 546 566 132 480 083 4 556 547 44 910 911 1 544 676 177 390 994 6 101 223 

Justificare: 

Actuala criză asociată cu pandemia de COVID-19 a scos în evidență necesitatea ca Uniunea Europeană să 
investească urgent în capacitățile și capabilitățile sale digitale. Programul Europa digitală ar trebui să 
primească finanțare suplimentară, începând chiar din 2021, în vederea asigurării unei mai bune protecții a 
infrastructurii digitale europene, a menținerii poziției de lider a Uniunii în domeniul tehnologiilor strategice 

și în scopul dezvoltării competențelor necesare ale viitorului. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 861 
=== S&D//7324 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 04 05 02 — Implementare/Interoperabilitate 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 05 02   23 966 768 8 251 330 19 688 888 6 778 532 6 674 557 2 297 931 26 363 445 9 076 463 

Rezervă           

Total   23 966 768 8 251 330 19 688 888 6 778 532 6 674 557 2 297 931 26 363 445 9 076 463 

Justificare: 
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Criza actuală de COVID a scos în evidență necesitatea unor investiții urgente din partea Uniunii Europene în 
capacitățile sale digitale. Programul Europa digitală ar trebui să primească fonduri suplimentare, deja în 
2021, pentru a putea proteja mai bine infrastructura digitală a UE, asigurând întâietatea Uniunii în domeniul 

tehnologiilor strategice și dezvoltând competențele necesare pentru ziua de mâine.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 178 
=== ITRE/5022 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 04 05 02 — Implementare/Interoperabilitate 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 04 05 02   23 966 768 8 251 330 19 688 888 6 778 532 6 674 557 2 297 931 26 363 445 9 076 463 

Rezervă           

Total   23 966 768 8 251 330 19 688 888 6 778 532 6 674 557 2 297 931 26 363 445 9 076 463 

Justificare: 

Actuala criză asociată cu pandemia de COVID-19 a scos în evidență necesitatea ca Uniunea Europeană să 
investească urgent în capacitățile și capabilitățile sale digitale. Programul Europa digitală ar trebui să 

primească finanțare suplimentară, începând chiar din 2021, în vederea asigurării unei mai bune protecții a 
infrastructurii digitale europene, a menținerii poziției de lider a Uniunii în domeniul tehnologiilor strategice 
și în scopul dezvoltării competențelor necesare ale viitorului. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 916 
=== EPP//7002 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 02 05 05 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului  2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 05 05       8 667 000 000 4 333 500 000 8 667 000 000 4 333 500 000 

Rezervă           

Total       8 667 000 000 4 333 500 000 8 667 000 000 4 333 500 000 

Rubrică: 

Instrumentul de sprijin pentru solvabilitate (ISS) 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Linie nouă pentru Instrumentul de sprijin pentru solvabilitate (ISS) 

Justificare: 

Linie nouă în buget pentru Instrumentul de sprijin pentru solvabilitate (ISS).Instrumentul de sprijin pentru 
solvabilitate a fost propus în cadrul Next Generation EU, dar a fost eliminat de Consiliul European în iulie 

2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Proiect de amendament 15 
=== TRAN/5505 === 

Depus de Comisia pentru transport și turism 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 10 01 — Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 10 01 37 954 000 37 954 000 38 900 000 38 900 000 38 715 000 38 715 000 5 485 000 5 485 000 44 200 000 44 200 000 

Rezervă           

Total 37 954 000 37 954 000 38 900 000 38 900 000 38 715 000 38 715 000 5 485 000 5 485 000 44 200 000 44 200 000 

Comentarii: 

După paragraful: 

AESA este Agenția Uniunii Europene pentru siguranța .......... Aviation Authorities - NAAA) în cadrul 
sistemului AESA. 

Se modifică textul după cum urmează: 

Contribuția totală a Uniunii  

38 715 000 

din care suma provenind din recuperarea excedentului 

(venituri articolul 6 6 2) 

0 

Sumă înscrisă în buget  38 715 000 

Justificare: 

Să se pună la dispoziția AESA resursele necesare pentru a-și îndeplini noile responsabilități. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 643 
=== I-D//7724 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 10 01 — Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 10 01 37 954 000 37 954 000 38 900 000 38 900 000 38 715 000 38 715 000 -5 807 250  32 907 750 38 715 000 

Rezervă           

Total 37 954 000 37 954 000 38 900 000 38 900 000 38 715 000 38 715 000 -5 807 250  32 907 750 38 715 000 

Comentarii: 

După paragraful: 

AESA este Agenția Uniunii Europene pentru siguranța .......... Aviation Authorities - NAAA) în cadrul 
sistemului AESA. 

Se modifică textul după cum urmează: 

Contribuția totală a Uniunii  

38 715 000 

din care suma provenind din recuperarea excedentului 

(venituri articolul 6 6 2) 

0 
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Sumă înscrisă în buget  38 715 000 

Justificare: 

Pare rezonabil să se solicite reduceri suplimentare la această linie bugetară.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 16 
=== TRAN/5506 === 

Depus de Comisia pentru transport și turism 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 10 02 — Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă  

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 10 02 73 405 406 74 717 497 80 333 886 80 333 886 80 333 886 80 333 886 2 666 114 2 666 114 83 000 000 83 000 000 

Rezervă           

Total 73 405 406 74 717 497 80 333 886 80 333 886 80 333 886 80 333 886 2 666 114 2 666 114 83 000 000 83 000 000 

Comentarii: 

După paragraful: 

Activitățile EMSA includ: furnizarea de asistență .......... asistență tehnică și operațională țărilor din afara 
UE. 

Se modifică textul după cum urmează: 

Contribuția totală a Uniunii  

82 620 000 

din care suma provenind din recuperarea excedentului 

 (venituri articolul 6 6 2) 

2 286 114 

Sumă înscrisă în buget  80 333 886 

Justificare: 

Necesitatea de a mări resursele agenției, în special în ceea ce privește sarcinile sale în domeniul combaterii 
poluării marine provocate de nave și de instalații petroliere și gaziere 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 644 
=== I-D//7725 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 10 02 — Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă  

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 10 02 73 405 406 74 717 497 80 333 886 80 333 886 80 333 886 80 333 886 -12 015 082  68 318 804 80 333 886 

Rezervă           

Total 73 405 406 74 717 497 80 333 886 80 333 886 80 333 886 80 333 886 -12 015 082  68 318 804 80 333 886 

Comentarii: 

După paragraful: 

Activitățile EMSA includ: furnizarea de asistență .......... asistență tehnică și operațională țărilor din afara 
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UE. 

Se modifică textul după cum urmează: 

Contribuția totală a Uniunii  

82 620 000 

din care suma provenind din recuperarea excedentului 

 (venituri articolul 6 6 2) 

2 286 114 

Sumă înscrisă în buget  80 333 886 

Justificare: 

Pare rezonabil să se solicite reduceri suplimentare la această linie bugetară.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 17 
=== TRAN/5507 === 

Depus de Comisia pentru transport și turism 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 10 03 — Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 10 03 27 440 121 27 440 121 25 703 674 25 703 674 25 703 674 25 703 674 1 736 326 1 736 326 27 440 000 27 440 000 

Rezervă           

Total 27 440 121 27 440 121 25 703 674 25 703 674 25 703 674 25 703 674 1 736 326 1 736 326 27 440 000 27 440 000 

Comentarii: 

După paragraful: 

Odată cu intrarea în vigoare a pilonului tehnic al .......... a aprobărilor pentru echipamentele ERTMS terestre. 

Se modifică textul după cum urmează: 

Contribuția totală a Uniunii  

25 763 160 

din care suma provenind din recuperarea excedentului 

 (venituri articolul 6 6 2) 

59 486 

Sumă înscrisă în buget  25 703 674 

Justificare: 

Având în vedere sarcinile din ce în ce mai numeroase ale ERA, creditul pentru 2021 ar trebui să fie cel puțin 
la nivelul celui din 2020 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 645 
=== I-D//7726 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 10 03 — Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 10 03 27 440 121 27 440 121 25 703 674 25 703 674 25 703 674 25 703 674 -3 855 551  21 848 123 25 703 674 

Rezervă           
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 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

Total 27 440 121 27 440 121 25 703 674 25 703 674 25 703 674 25 703 674 -3 855 551  21 848 123 25 703 674 

Comentarii: 

După paragraful: 

Odată cu intrarea în vigoare a pilonului tehnic al .......... a aprobărilor pentru echipamentele ERTMS terestre. 

Se modifică textul după cum urmează: 

Contribuția totală a Uniunii  

25 763 160 

din care suma provenind din recuperarea excedentului 

 (venituri articolul 6 6 2) 

59 486 

Sumă înscrisă în buget  25 703 674 

Justificare: 

Pare rezonabil să se solicite reduceri suplimentare la această linie bugetară. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 646 
=== I-D//7727 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 10 04 — Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA) 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 10 04 20 535 495 20 535 495 21 668 887 21 668 887 21 668 887 21 668 887 -3 520 333  18 148 554 21 668 887 

Rezervă           

Total 20 535 495 20 535 495 21 668 887 21 668 887 21 668 887 21 668 887 -3 520 333  18 148 554 21 668 887 

Comentarii: 

După paragraful: 

Obiectivul agenției este acordarea de asistență și .......... domeniul securității rețelelor informatice și a datelor.  

Se modifică textul după cum urmează: 

Contribuția totală a Uniunii  

22 248 000 

din care suma provenind din recuperarea excedentului 

 (venituri articolul 6 6 2) 

579 113 

Sumă înscrisă în buget  21 668 887 

Justificare: 

Pare rezonabil să se solicite reduceri suplimentare la această linie bugetară. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 179 
=== ITRE/5023 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 10 05 — Organismul autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor 
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electronice (OAREC) - Oficiu 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 10 05 7 117 000 7 117 000 7 250 381 7 250 381 7 250 381 7 250 381 145 008 145 008 7 395 389 7 395 389 

Rezervă           

Total 7 117 000 7 117 000 7 250 381 7 250 381 7 250 381 7 250 381 145 008 145 008 7 395 389 7 395 389 

Comentarii: 

După paragraful: 

Oficiul OAREC este instituit ca organism al Uniunii .......... încredințate prin Regulamentul (CE) nr. 
1211/2009. 

Se modifică textul după cum urmează: 

Contribuția totală a Uniunii  

7 282 800 

din care suma provenind din recuperarea excedentului 

 (venituri articolul 6 6 2) 

32 419 

Sumă înscrisă în buget  7 250 381 

Justificare: 

Fonduri suplimentare necesare pentru a dezvolta reziliența pentru viitoare potențiale crize, în urma 
experienței COVID-19. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 647 
=== I-D//7728 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 10 05 — Organismul autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor 
electronice (OAREC) - Oficiu 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 10 05 7 117 000 7 117 000 7 250 381 7 250 381 7 250 381 7 250 381 -1 087 557  6 162 824 7 250 381 

Rezervă           

Total 7 117 000 7 117 000 7 250 381 7 250 381 7 250 381 7 250 381 -1 087 557  6 162 824 7 250 381 

Comentarii: 

După paragraful: 

Oficiul OAREC este instituit ca organism al Uniunii .......... încredințate prin Regulamentul (CE) nr. 
1211/2009. 

Se modifică textul după cum urmează: 

Contribuția totală a Uniunii  

7 282 800 

din care suma provenind din recuperarea excedentului 

 (venituri articolul 6 6 2) 

32 419 

Sumă înscrisă în buget  7 250 381 

Justificare: 

Pare rezonabil să se solicite reduceri suplimentare la această linie bugetară.  
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 180 
=== ITRE/5024 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 10 06 — Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei 
(ACER) 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente P lăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 10 06 16 277 975 16 277 975 14 236 015 14 236 015 14 236 015 14 236 015 2 073 968 2 073 968 16 309 983 16 309 983 

Rezervă           

Total 16 277 975 16 277 975 14 236 015 14 236 015 14 236 015 14 236 015 2 073 968 2 073 968 16 309 983 16 309 983 

Comentarii: 

După paragraful: 

Prin promovarea cooperării între autoritățile naționale .......... politicii energetice a UE și cu cadrele de 
reglementare. 

Se modifică textul după cum urmează: 

Contribuția totală a Uniunii  

14 434 363 

din care suma provenind din recuperarea excedentului 

 (venituri articolul 6 6 2) 

198 348 

Sumă înscrisă în buget  14 236 015 

Justificare: 

Majorare necesară pentru a soluționa lipsa de personal și cheltuielile cheie, fără a trebui să se conteze prea 
mult pe taxe incerte pentru a acoperi cheltuielile suplimentare, în special în primul an al implementării 

modelului de taxare. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 648 
=== I-D//7729 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 10 06 — Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei 
(ACER) 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 10 06 16 277 975 16 277 975 14 236 015 14 236 015 14 236 015 14 236 015 -2 135 402  12 100 613 14 236 015 

Rezervă           

Total 16 277 975 16 277 975 14 236 015 14 236 015 14 236 015 14 236 015 -2 135 402  12 100 613 14 236 015 

Comentarii: 

După paragraful: 

Prin promovarea cooperării între autoritățile naționale .......... politicii energetice a UE și cu cadrele de 
reglementare. 
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Se modifică textul după cum urmează: 

Contribuția totală a Uniunii  

14 434 363 

din care suma provenind din recuperarea excedentului 

 (venituri articolul 6 6 2) 

198 348 

Sumă înscrisă în buget  14 236 015 

Justificare: 

Pare rezonabil să se solicite reduceri suplimentare la această linie bugetară.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 18 
=== TRAN/5508 === 

Depus de Comisia pentru transport și turism 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 20 04 01 — Activități de sprijin pentru politica europeană în domeniul transporturilor și al 
drepturilor pasagerilor, inclusiv activități de comunicare 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 20 04 01 12 500 000 14 620 000 15 650 000 14 000 000 15 279 155 13 668 254 2 370 845 2 331 746 17 650 000 16 000 000 

Rezervă           

Total 12 500 000 14 620 000 15 650 000 14 000 000 15 279 155 13 668 254 2 370 845 2 331 746 17 650 000 16 000 000 

Justificare: 

Activități de sprijin importante care necesită mai multe resurse 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 27 
=== ECON/6100 === 

Depus de Comisia pentru afaceri economice și monetare 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 03 02 01 04 — Dreptul societăților comerciale 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

03 02 01 04   947 796 190 421 947 796 190 421 400 000 400 000 1 347 796 590 421 

Rezervă           

Total   947 796 190 421 947 796 190 421 400 000 400 000 1 347 796 590 421 

Justificare: 

Prezenta linie bugetară acoperă dreptul societăților comerciale, guvernanța corporativă și combaterea spălării 
banilor și a finanțării terorismului. În conformitate cu planul de acțiune al Comisiei privind combaterea 
spălării banilor și a finanțării terorismului din mai 2020, va fi necesar un buget majorat pentru a asigura 
consolidarea cadrului european de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și pentru a garanta 
o supraveghere mai amplă la nivel european a entităților obligate. Evaluarea riscului prezentat de țările terțe 

în ceea ce privește combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și verificarea aplicării 
corespunzătoare a directivelor actuale din domeniu necesită, de asemenea, mijloace suplimentare.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Proiect de amendament 863 
=== S&D//7334 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 03 02 01 05 — Politica în domeniul concurenței pentru o Uniune mai puternică în era digitală 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

03 02 01 05   19 857 132 8 000 000 19 857 132 8 000 000 1 985 713 800 000 21 842 845 8 800 000 

Rezervă           

Total   19 857 132 8 000 000 19 857 132 8 000 000 1 985 713 800 000 21 842 845 8 800 000 

Justificare: 

Urmările socio-economice ale pandemiei de COVID-19 au determinat Comisia să adopte un cadru temporar 
privind ajutoarele de stat, care a presupus aprobarea a sute de măsuri la nivel național. Monitorizarea acestor 
planuri extraordinare și adoptarea unor măsuri ulterioare vor necesita un sprijin suplimentar . De aceea, 
Parlamentul propune o majorare cu 10% atât a angajamentelor, cât și a plăților, pentru a asigura o politică a 

concurenței care să favorizeze o Uniune mai puternică în era digitală. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 28 
=== ECON/6101 === 

Depus de Comisia pentru afaceri economice și monetare 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 03 02 01 05 — Politica în domeniul concurenței pentru o Uniune mai puternică în era digitală 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

03 02 01 05   19 857 132 8 000 000 19 857 132 8 000 000 1 985 713 800 000 21 842 845 8 800 000 

Rezervă           

Total   19 857 132 8 000 000 19 857 132 8 000 000 1 985 713 800 000 21 842 845 8 800 000 

Justificare: 

Consecințele socioeconomice ale pandemiei de COVID-19 au determinat Comisia să adopte un cadru 
temporar pentru ajutoarele de stat, care a implicat aprobarea a sute de măsuri naționale. Monitorizarea 
acestor planuri extraordinare și adoptarea unor măsuri ulterioare vor necesita un sprijin suplimentar. De 

aceea, Parlamentul propune majorarea cu 10 % atât a angajamentelor, cât și a plăților pentru o politică în 
domeniul concurenței care să favorizeze o Uniune mai puternică în era digitală.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 649 
=== I-D//7730 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 03 02 01 06 — Realizarea și dezvoltarea pieței unice a serviciilor financiare 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 
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Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

03 02 01 06   5 266 608 1 305 323 5 266 608 1 305 323 -1 053 321  4 213 287 1 305 323 

Rezervă           

Total   5 266 608 1 305 323 5 266 608 1 305 323 -1 053 321  4 213 287 1 305 323 

Justificare: 

Se pot opera reduceri suplimentare la această linie bugetară. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 864 
=== S&D//7336 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 03 02 01 07 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

03 02 01 07       56 600 000 56 600 000 56 600 000 56 600 000 

Rezervă           

Total       56 600 000 56 600 000 56 600 000 56 600 000 

Rubrică: 

Supravegherea pieței 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Criza de COVID-19 și intensificarea comerțului electronic în perioada în care au fost limitate deplasările 

au demonstrat importanța existenței unui mecanism eficace de supraveghere a pieței peste tot în UE. 

Potrivit raportului la mijlocul perioadei privind CFM, întocmit de Parlament, solicităm o nouă linie 

bugetară pentru supravegherea pieței în cadrul Programului pentru piața unică, cu un pachet financiar 

specific de 396 200 000 pentru perioada 2021-2027, pentru a se putea răspunde acestor noi provocări și a  

se putea asigura în mod mai eficace aplicarea legislației UE și a măsurilor de protecție a consumatorilor.  

Justificare: 

Volumul produselor periculoase din UE crește în toate sectoarele care ne afectează viețile în fiecare zi: 
jucării, automobile, textile și îmbrăcăminte, produse electronice și echipamente individuale. Prin urmare, se 
impune o supraveghere a pieței UE mai eficace și mai bine coordonată. Acest lucru are o importanță 
esențială pentru protejarea intereselor publice precum sănătatea și siguranța la locul de muncă, protecția 
consumatorilor, protecția mediului și a securității publice, precum și pentru asigurarea unor condiții de 

concurență echitabile în rândul agenților economici. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 125 
=== IMCO/6354 === 

Depus de Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 03 02 01 07 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

03 02 01 07       56 600 000 56 600 000 56 600 000 56 600 000 

Rezervă           
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 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

Total       56 600 000 56 600 000 56 600 000 56 600 000 

Rubrică: 

Supravegherea pieței 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Criza COVID-19 și creșterea comerțului electronic în timpul carantinei au dovedit că  este important să 

existe o supraveghere eficace a pieței în întreaga UE. În conformitate cu raportul intermediar al PE 

privind CFM, solicităm o nouă linie bugetară pentru supravegherea pieței în cadrul programului privind 

piața unică, cu un pachet financiar specific în valoare de 396 200 000 EUR pentru perioada 2021-2027, 

pentru a putea răspunde acestor noi provocări, în scopul de a asigura o mai bună respectare a legislației 

UE și protecția consumatorilor. 

Justificare: 

Cantitatea de produse nesigure din UE este în creștere în toate sectoarele care au un impact direct asupra 
vieții noastre de zi cu zi: jucării, automobile, textile și îmbrăcăminte, produse electronice și echipamente 

personale. Prin urmare, este necesară o supraveghere mai eficace și mai coordonată a pieței în UE. Acest 
lucru este esențial pentru a proteja interesele publice, cum ar fi sănătatea și siguranța la locul de muncă, 
protecția consumatorilor, protecția mediului și siguranța publică, precum și asigurarea unor condiții de 
concurență echitabile pentru operatorii economici. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 865 
=== S&D//7337 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 03 02 02 — Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor, în special a IMM-urilor, și sprijinirea 
accesului lor pe piețe 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

03 02 02   117 443 450 26 315 500 117 443 450 26 315 500 234 886 900 52 631 000 352 330 350 78 946 500 

Rezervă           

Total   117 443 450 26 315 500 117 443 450 26 315 500 234 886 900 52 631 000 352 330 350 78 946 500 

Justificare: 

Îmbunătățirea accesului IMM-urilor la piața unică reprezintă o oportunitate considerabilă pentru 
consolidarea economiei europene, crearea de locuri de muncă și generarea de creștere economică. Este 
important să se pună la dispoziție un buget ambițios care să poată sprijini dezvoltarea IMM-urilor, mai ales 

în condițiile actuale în care acestea suferă de efectele crizei de COVID-19. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 181 
=== ITRE/5025 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Articolul 03 02 02 — Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor, în special a IMM-urilor, și sprijinirea 
accesului lor pe piețe 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

03 02 02   117 443 450 26 315 500 117 443 450 26 315 500 42 514 529 9 526 211 159 957 979 35 841 711 

Rezervă           

Total   117 443 450 26 315 500 117 443 450 26 315 500 42 514 529 9 526 211 159 957 979 35 841 711 

Justificare: 

Majorare corespunzătoare poziției PE privind finanțarea programului CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 122 
=== IMCO/6350 === 

Depus de Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 03 02 02 — Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor, în special a IMM-urilor, și sprijinirea 
accesului lor pe piețe 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

03 02 02   117 443 450 26 315 500 117 443 450 26 315 500 234 886 900 52 631 000 352 330 350 78 946 500 

Rezervă           

Total   117 443 450 26 315 500 117 443 450 26 315 500 234 886 900 52 631 000 352 330 350 78 946 500 

Justificare: 

Îmbunătățirea accesului IMM-urilor la piața unică este o oportunitate importantă de a consolida economia 
europeană, de a crea locuri de muncă și de a genera creștere economică. Este esențial să se ofere un buget 
ambițios, care să poată sprijini dezvoltarea IMM-urilor, în special având în vedere că acestea sunt afectate de 
impactul crizei Covid-19. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 589 
=== GUE//8081 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 03 02 02 — Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor, în special a IMM-urilor, și sprijinirea 
accesului lor pe piețe 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

03 02 02   117 443 450 26 315 500 117 443 450 26 315 500 35 233 035 7 894 650 152 676 485 34 210 150 

Rezervă           

Total   117 443 450 26 315 500 117 443 450 26 315 500 35 233 035 7 894 650 152 676 485 34 210 150 

Justificare: 

IMM-urile constituie baza economiei UE. Este extrem de important ca acestea să fie susținute în domenii 
precum sustenabilitatea, digitalizarea și inovarea, mai ales în contextul crizei de COVID-19 și al urmărilor 
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acesteia. Prin urmare, prezentul amendament propune o majorare a fondurilor alocate în acest scop. 
Majorarea de la acest articol poate proveni, printre altele, de la liniile legate de acțiunile militare și 
programele de securitate. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 77 
=== FEMM/6204 === 

Depus de Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 03 02 02 — Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor, în special a IMM-urilor, și sprijinirea 
accesului lor pe piețe 

Se modifică comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

03 02 02   117 443 450 26 315 500 117 443 450 26 315 500   117 443 450 26 315 500 

Rezervă           

Total   117 443 450 26 315 500 117 443 450 26 315 500   117 443 450 26 315 500 

Comentarii: 

După tabelul: 

AELS-SEE 3 170 973 6 6 0 0 

Se adaugă următorul text: 

Sprijinirea, încurajarea și creșterea participării IMM-urilor deținute de femei sunt extrem de importante 

și trebuie luate în considerare pentru a îmbunătăți competitivitatea întreprinderilor, în special a IMM-

urilor, și pentru a sprijini accesul acestora la piețe. 

Justificare: 

Este foarte important să se ia în considerare spiritul antreprenorial al femeilor și ca femeile să fie sprijinite în 
IMM-uri, în special în perioada posterioară izolării, precum și ca femeile să fie ajutate prin intermediul 
acestor programe regulate, în afara programelor de intervenție în situații de urgență și de criză.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 940 
=== EPP//7026 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 03 02 02 — Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor, în special a IMM-urilor, și sprijinirea 
accesului lor pe piețe 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

03 02 02   117 443 450 26 315 500 117 443 450 26 315 500 42 514 529 9 526 211 159 957 979 35 841 711 

Rezervă           

Total   117 443 450 26 315 500 117 443 450 26 315 500 42 514 529 9 526 211 159 957 979 35 841 711 

Justificare: 

Unul dintre cele 15 programe emblematice ale PE menționate în rezoluția sa din iulie 2020, după reuniunea 
Consiliului European privind CFM. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 29 
=== ECON/6102 === 

Depus de Comisia pentru afaceri economice și monetare 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 03 02 03 02 — Standardele internaționale de raportare financiară și audit 

Se modifică cifrele şi condiţii de eliberare a rezervei după cum urme ază: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

03 02 03 02   8 439 058 4 880 729 8 439 058 4 880 729 -2 000 000 -2 000 000 6 439 058 2 880 729 

Rezervă       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Total   8 439 058 4 880 729 8 439 058 4 880 729   8 439 058 4 880 729 

Condiţii pentru deblocarea rezervei: 

Se adaugă următorul text: 

Rezerva va fi eliberată cu condiția ca solicitările făcute în cadrul raportului din proprie inițiativă al PE 

[2016/2006(INI) - raportor: dl deputat Stolojan] referitor la evaluarea IAS și la activitățile Fundației 

IFRS, EFRAG și PIOB să fie îndeplinite de Fundația IFRS și de PIOB. În plus, Comisia ar tre bui să 

prezinte informații privind cursul dat solicitării Parlamentului European de a evalua posibilitatea de a 

transforma EFRAG într-o agenție publică. 

Justificare: 

Rezerva va fi eliberată cu condiția ca solicitările făcute în cadrul raportului din proprie inițiativă al PE 
[2016/2006(INI) - raportor: dl deputat Stolojan] referitor la evaluarea IAS și la activitățile Fundației IFRS, 
EFRAG și PIOB să fie îndeplinite de Fundația IFRS și de PIOB. În plus, Comisia ar trebui să prezinte 
informații privind cursul dat solicitării Parlamentului European de a evalua posibilitatea de a transforma 

EFRAG într-o agenție publică. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 866 
=== S&D//7338 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 03 02 04 01 — Asigurarea unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor și de siguranță a 
produselor 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

03 02 04 01   22 964 531 6 920 585 22 964 531 6 920 585 1 500 000 1 500 000 24 464 531 8 420 585 

Rezervă           

Total   22 964 531 6 920 585 22 964 531 6 920 585 1 500 000 1 500 000 24 464 531 8 420 585 

Justificare: 

Criza de COVID-19 a pus în pericol drepturile consumatorilor, mai ales la cumpărarea de produse online. 
Pentru ca piața unică să fie cu adevărat vivace și dinamică, trebuie să se asigure aplicarea hotărâtă și eficace 
a drepturilor consumatorilor, deoarece acestea determină încrederea și siguranța consumatorilor la 
cumpărarea produselor. Solicită, prin urmare, să fie majorate creditele destinate asigurării unui nivel ridicat 
al protecției consumatorilor și al siguranței produselor. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 123 
=== IMCO/6351 === 

Depus de Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 03 02 04 01 — Asigurarea unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor și de siguranță a 
produselor 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

03 02 04 01   22 964 531 6 920 585 22 964 531 6 920 585 1 500 000 1 500 000 24 464 531 8 420 585 

Rezervă           

Total   22 964 531 6 920 585 22 964 531 6 920 585 1 500 000 1 500 000 24 464 531 8 420 585 

Justificare: 

Criza COVID-19 a periclitat drepturile consumatorilor, în special la achiziția de bunuri online. O piață unică 
cu adevărat vibrantă și dinamică necesită o aplicare fermă și eficientă a drepturilor de protecție a 
consumatorilor, deoarece acestea stau la baza încrederii și a siguranței consumatorilor atunci când 

achiziționează produse. Prin urmare, solicităm majorarea creditelor prevăzute pentru asigurarea unui nivel 
ridicat de protecție a consumatorilor și de siguranță a produselor. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 650 
=== I-D//7731 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 03 02 05 — Elaborarea și diseminarea de statistici de înaltă calitate privind Europa  

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

03 02 05   74 000 000 8 600 000 74 000 000 8 600 000 -37 000 000  37 000 000 8 600 000 

Rezervă           

Total   74 000 000 8 600 000 74 000 000 8 600 000 -37 000 000  37 000 000 8 600 000 

Justificare: 

Nu considerăm necesară susținerea acestei linii bugetare. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 30 
=== ECON/6103 === 

Depus de Comisia pentru afaceri economice și monetare 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 03 02 05 — Elaborarea și diseminarea de statistici de înaltă calitate privind Europa  

Se modifică cifrele şi condiţii de eliberare a rezervei după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

03 02 05   74 000 000 8 600 000 74 000 000 8 600 000 -4 000 000 -4 000 000 70 000 000 4 600 000 
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 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

Rezervă       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Total   74 000 000 8 600 000 74 000 000 8 600 000   74 000 000 8 600 000 

Condiţii pentru deblocarea rezervei: 

Se adaugă următorul text: 

Rezerva ar trebui eliberată cu condiția ca Eurostat să îmbunătățească calitatea site -ului său pentru a-l 

face mai ușor de utilizat, facilitând accesul la informații în toate limbile UE.  

Justificare: 

Rezerva ar trebui eliberată cu condiția ca Eurostat să îmbunătățească calitatea site-ului său pentru a-l face 
mai ușor de utilizat, facilitând accesul la informații în toate limbile UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 944 
=== EPP//7030 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 03 02 07 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

03 02 07       42 857 000 42 857 000 42 857 000 42 857 000 

Rezervă           

Total       42 857 000 42 857 000 42 857 000 42 857 000 

Rubrică: 

Turismul 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Crearea unei linii bugetare dedicate turismului, cu un buget de 300 de milioane EUR în CFM, astfel cum 

a stabilit Parlamentul European. 

Justificare: 

Amendament al Comisiei TRAN, privind o linie diferită. Crearea unei linii bugetare dedicate turismului, cu 
un buget de 300 de milioane EUR în CFM, astfel cum a stabilit Parlamentul European. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 499 
=== VERT/7650 === 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 03 04 01 — Cooperare în domeniul fiscal (Fiscalis) 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

03 04 01   35 915 550 8 545 655 35 915 550 8 545 655 9 084 450 1 454 345 45 000 000 10 000 000 

Rezervă           
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 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

Total   35 915 550 8 545 655 35 915 550 8 545 655 9 084 450 1 454 345 45 000 000 10 000 000 

Justificare: 

Combaterea fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale a devenit și mai relevantă în 
contextul ultimelor dosare FinCEN. Prin urmare, acest amendament își propune să reflecte poziția PE 
exprimată în raportul interimar privind CFM, adoptat în noiembrie 2018. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 31 
=== ECON/6104 === 

Depus de Comisia pentru afaceri economice și monetare 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 03 04 01 — Cooperare în domeniul fiscal (Fiscalis) 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

03 04 01   35 915 550 8 545 655 35 915 550 8 545 655 4 984 450 27 654 345 40 900 000 36 200 000 

Rezervă           

Total   35 915 550 8 545 655 35 915 550 8 545 655 4 984 450 27 654 345 40 900 000 36 200 000 

Justificare: 

Programul FISCALIS trebuie aplicat în continuare pentru a sprijini o cooperare consolidată între 
administrațiile fiscale, inclusiv eforturi comune de combatere a evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor 

fiscale. Această cooperare ar trebui aprofundată și coordonată mai eficace, deoarece evaziunea fiscală și 
evitarea obligațiilor fiscale continuă să prejudicieze bugetul național, concurența loială și piața unică.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 651 
=== I-D//7732 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 03 10 01 01 — Agenția Europeană pentru Produse Chimice — Legislația privind produsele chimice 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

03 10 01 01 58 827 657 58 827 657 62 261 005 62 261 005 62 261 005 62 261 005 -9 339 150  52 921 855 62 261 005 

Rezervă           

Total 58 827 657 58 827 657 62 261 005 62 261 005 62 261 005 62 261 005 -9 339 150  52 921 855 62 261 005 

Comentarii: 

După paragraful: 

În 2021, veniturile agenției din redevențe și comisioane .......... agenției. Este necesară o echilibrare a 
contribuției UE. 

Se modifică textul după cum urmează: 

Contribuția totală a Uniunii  

63 614 564 
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din care suma provenită din recuperarea excedentului 

(venituri – articolul 6 6 2) 

1 353 559 

Suma înscrisă în buget  62 261 005 

Justificare: 

Nu considerăm necesară susținerea acestei linii bugetare. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 652 
=== I-D//7733 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 03 10 01 02 — Agenția Europeană pentru Produse Chimice — Activități în domeniul legislației 
privind biocidele 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

03 10 01 02 6 430 708 6 430 708 7 013 163 7 013 163 7 013 163 7 013 163 -701 316  6 311 847 7 013 163 

Rezervă           

Total 6 430 708 6 430 708 7 013 163 7 013 163 7 013 163 7 013 163 -701 316  6 311 847 7 013 163 

Comentarii: 

După paragraful: 

În 2021, veniturile agenției din redevențe și comisioane .......... agenției. Este necesară o echilibrare a 
contribuției UE. 

Se modifică textul după cum urmează: 

Contribuția totală a Uniunii  

7 148 160 

din care suma provenită din recuperarea excedentului 

(venituri – articolul 6 6 2) 

134 997 

Suma înscrisă în buget  7 013 163 

Justificare: 

Nu considerăm necesară susținerea acestei linii bugetare. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 653 
=== I-D//7734 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 01 01 — Cheltuieli de sprijin pentru „Programul spațial european” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 01 01 6 500 000 6 500 000 7 547 000 7 547 000 7 547 000 7 547 000 -754 700 -754 700 6 792 300 6 792 300 

Rezervă           

Total 6 500 000 6 500 000 7 547 000 7 547 000 7 547 000 7 547 000 -754 700 -754 700 6 792 300 6 792 300 

Justificare: 

Pare rezonabil să se solicite reduceri suplimentare la această linie bugetară. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 182 
=== ITRE/5026 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 02 01 — Galileo / EGNOS 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 01   1 245 474 000 557 500 000 1 246 055 124 557 760 123 148 875 756 66 639 877 1 394 930 880 624 400 000 

Rezervă           

Total   1 245 474 000 557 500 000 1 246 055 124 557 760 123 148 875 756 66 639 877 1 394 930 880 624 400 000 

Justificare: 

Majorare corespunzătoare poziției PE privind finanțarea programului CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 577 
=== GUE//8069 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 02 01 — Galileo / EGNOS 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 01   1 245 474 000 557 500 000 1 246 055 124 557 760 123 -623 318 124 -279 010 123 622 737 000 278 750 000 

Rezervă           

Total   1 245 474 000 557 500 000 1 246 055 124 557 760 123 -623 318 124 -279 010 123 622 737 000 278 750 000 

Justificare: 

Proiectul Galileo și-a pierdut caracterul civil întrucât, deja în trecut, 50 % dintre receptoarele serviciului 
public reglementat (PRS) erau destinate utilizării în scopuri militare și de securitate. Prin urmare, sunt 
necesare reduceri bugetare semnificative, iar Galileo ar trebui utilizat numai în scopuri civile.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 941 
=== EPP//7027 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 02 01 — Galileo / EGNOS 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 01   1 245 474 000 557 500 000 1 246 055 124 557 760 123 253 944 876 142 239 877 1 500 000 000 700 000 000 

Rezervă           

Total   1 245 474 000 557 500 000 1 246 055 124 557 760 123 253 944 876 142 239 877 1 500 000 000 700 000 000 

Justificare: 
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O finanțare suplimentară pentru programul spațial este esențială pentru a încuraja o industrie spațială 
puternică și inovatoare în Europa, care să poată concura cu programele spațiale din afara UE. În special, un 
acces mai bun pentru întreprinderile nou-înființate și IMM-urile din domeniul spațial, agregarea cererii de 

servicii de lansare și investiții în tehnologii inovatoare, precum și asigurarea continuității și evoluției 
programelor Galileo și EGNOS sunt esențiale pentru autonomia spațială a Europei.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 183 
=== ITRE/5027 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 02 02 — Copernicus 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 02   707 317 000 223 000 000 707 647 026 223 104 049 84 548 014 26 655 951 792 195 040 249 760 000 

Rezervă           

Total   707 317 000 223 000 000 707 647 026 223 104 049 84 548 014 26 655 951 792 195 040 249 760 000 

Justificare: 

Majorare corespunzătoare poziției PE privind finanțarea programului CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 578 
=== GUE//8070 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 02 02 — Copernicus 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 02   707 317 000 223 000 000 707 647 026 223 104 049 -353 988 526 -111 604 049 353 658 500 111 500 000 

Rezervă           

Total   707 317 000 223 000 000 707 647 026 223 104 049 -353 988 526 -111 604 049 353 658 500 111 500 000 

Justificare: 

Programul Copernicus, la fel ca Galileo, a fost și va fi utilizat, de asemenea, în scopuri de securitate și 
militare. Acesta și-a pierdut caracterul pur civil. Sunt necesare reduceri bugetare semnificative, iar 
Copernicus ar trebui utilizat numai în scopuri civile. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 942 
=== EPP//7028 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 02 02 — Copernicus 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 02   707 317 000 223 000 000 707 647 026 223 104 049 152 352 974 51 895 951 860 000 000 275 000 000 

Rezervă           

Total   707 317 000 223 000 000 707 647 026 223 104 049 152 352 974 51 895 951 860 000 000 275 000 000 

Justificare: 

O finanțare suplimentară pentru programul spațial este esențială pentru a încuraja o industrie spațială 
puternică și inovatoare în Europa, care să poată concura cu programele spațiale din afara UE. În special, un 
acces mai bun pentru întreprinderile nou-înființate și IMM-urile din domeniul spațial, agregarea cererii de 
servicii de lansare și investiții în tehnologii inovatoare, precum și extinderea tuturor serviciilor furnizate de 
Copernicus, îndeosebi în ceea ce privește aspectele legate de mediu și de siguranță, sunt vitale.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 184 
=== ITRE/5028 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 02 03 — GOVSATCOM/SSA 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 03   37 065 000 18 500 000 37 082 294 18 508 632 4 430 506 2 211 368 41 512 800 20 720 000 

Rezervă           

Total   37 065 000 18 500 000 37 082 294 18 508 632 4 430 506 2 211 368 41 512 800 20 720 000 

Justificare: 

Majorare corespunzătoare poziției PE privind finanțarea programului CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 579 
=== GUE//8071 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 02 03 — GOVSATCOM/SSA 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 03   37 065 000 18 500 000 37 082 294 18 508 632 -37 082 294 -18 508 632 p.m. p.m. 

Rezervă           

Total   37 065 000 18 500 000 37 082 294 18 508 632 -37 082 294 -18 508 632 p.m. p.m. 

Comentarii: 

După paragraful: 

Articol nou 
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Se elimină următorul text: 

Acest credit este destinat să acopere toate activitățile legate de instituirea Govsatcom și SSA (SST, 
meteorologie spațială, NEO). 

În cadrul componentei GOVSATCOM, capacitățile și serviciile de comunicare prin satelit sunt combinate 
într-o resursă comună a Uniunii de capacități și de servicii de comunicare prin satelit, cu cerințe de securitate 
adecvate. Această componentă cuprinde:  

(a) dezvoltarea, construirea și exploatarea infrastructurii segmentului terestru; 

(b) achiziționarea capacității, a serviciilor și a echipamentelor de utilizare pentru comunicarea prin satelit 
necesare pentru furnizarea serviciilor GOVSATCOM; 

(c) măsurile necesare pentru sporirea interoperabilității și a gradului de standardizare a echipamentelor de 
utilizare GOVSATCOM. 

În cadrul componentei dedicate cunoașterii situației spațiale (Space Situational Awareness - „SSA”), 
îmbunătățirea capacităților de supraveghere și urmărire spațială (SST) pentru monitorizarea, urmărirea și 
identificarea obiectelor spațiale, monitorizarea condițiilor meteorologice spațiale și cartografierea și reunirea 
în cadrul unei rețele a capacităților privind obiectele din apropierea Pământului (Near-Earth Objects - 

„NEO”) de care dispun statele membre; 

Componenta SST sprijină următoarele activități:  

(a) crearea, dezvoltarea și exploatarea unei rețele de senzori tereștri și/sau spațiali ai statelor membre, 
inclusiv senzori dezvoltați prin intermediul Agenției Spațiale Europene și senzori ai Uniunii exploatați la 

nivel național, pentru a supraveghea și a urmări obiecte și pentru a produce un catalog european de obiecte 
spațiale;  

(b) prelucrarea și analizarea datelor SST la nivel național pentru a genera informațiile și serviciile SST 
menționate la articolul 54 din Regulamentul privind spațiul; 

(c) furnizarea serviciilor SST menționate la articolul 54 entităților menționate la articolul 55 din 
Regulamentul privind spațiul; 

(d) monitorizarea și căutarea de sinergii cu inițiative care promovează dezvoltarea și implementarea de 
tehnologii pentru eliminarea navelor spațiale la sfârșitul duratei de viață operaționale ale acestora și de 
sisteme tehnologice pentru prevenirea și eliminarea deșeurilor spațiale, precum și cu inițiativele 
internaționale în domeniul gestionării traficului spațial; 

(e) acordarea de sprijin tehnic și administrativ pentru a asigura tranziția dintre Programul spațial al UE și 
cadrul de sprijin pentru SST instituit prin Decizia nr. 541/2014/UE. 

Funcția de meteorologie spațială poate sprijini următoarele activități: 

(a) evaluarea și identificarea nevoilor utilizatorilor din sectoarele identificate la alineatul (2) litera (b), în 
scopul stabilirii serviciilor meteorologice spațiale care urmează să fie furnizate; 

(b) furnizarea de servicii meteorologice spațiale către utilizatorii de servicii meteorologice spațiale, în 
conformitate cu cerințele tehnice și cu nevoile identificate ale utilizatorilor. 

Funcția NEO poate sprijini următoarele activități: 

(a) cartografierea capacităților statelor membre de detectare și de monitorizare a NEO;  

(b) promovarea legării în rețea a instalațiilor și a centrelor de cercetare ale statelor membre;  

(c) dezvoltarea serviciului menționat la alineatul (2);  

(d) dezvoltarea unui serviciu de reacție rapidă de rutină care să poată defini caracteristicile NEO recent 
descoperite;  

(e) crearea unui catalog european al NEO. 
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Comisia poate coordona acțiunile Uniunii și ale autorităților publice naționale însărcinate cu protecția civilă 
în cazul în care se constată că un NEO se aproprie de Pământ. 

Veniturile alocate (origine, sumele estimate și articolul sau postul corespunzător din situația veniturilor). 

 Justificare: 

Destinația GOVSATCOM/SSA se plasează clar în domeniul securității și în cel militar. Acest program a fost 
conceput pentru a asigura o capacitate de comunicare militară prin satelit cu un grad ridicat de protecție. 

Potrivit articolului 42 alineatul (1) din TUE, nu se permite finanțarea cheltuielilor în scopuri militare sau de 
apărare. Respinge cu fermitate orice finanțare de la bugetul UE pentru cercetare, dezvoltare și/sau achiziții în 
domeniul militar sau în domeniul securității. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 943 
=== EPP//7029 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 02 03 — GOVSATCOM/SSA 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 02 03   37 065 000 18 500 000 37 082 294 18 508 632 4 430 506 2 211 368 41 512 800 20 720 000 

Rezervă           

Total   37 065 000 18 500 000 37 082 294 18 508 632 4 430 506 2 211 368 41 512 800 20 720 000 

Justificare: 

Finanțarea suplimentară a programului de cunoaștere a situației spațiale (SSA) și a noii inițiative de 
comunicare guvernamentală prin satelit (GOVSATCOM) este esențială pentru a sprijini protecția 
frontierelor, protecția civilă și intervențiile umanitare. În special, GOVSATCOM este necesar pentru a 
furniza servicii de comunicații prin satelit fiabile, sigure și rentabile pentru UE și autoritățile publice care 

gestionează misiuni și infrastructuri critice de securitate, având în vedere amenințările tot mai mari din 
partea țărilor terțe. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 185 
=== ITRE/5029 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 10 01 — Agenția Uniunii Europene pentru Programul Spațial 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 10 01 34 602 619 34 602 619 35 900 091 35 900 091 35 900 091 35 900 091 16 155 041 16 155 041 52 055 132 52 055 132 

Rezervă           

Total 34 602 619 34 602 619 35 900 091 35 900 091 35 900 091 35 900 091 16 155 041 16 155 041 52 055 132 52 055 132 

Comentarii: 

După paragraful: 

Cheltuielile agenției includ cheltuielile cu personalul, .......... îndeplinirea atribuțiilor care îi sunt încredințate.  
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Se modifică textul după cum urmează: 

Contribuția totală a Uniunii  

36 107 280 

din care suma provenind din recuperarea excedentului 

(venituri - articolul 6 6 2)  

207 189 

Sumă înscrisă în buget  35 900 091 

Justificare: 

Credite suplimentare necesare în folosul tuturor utilizatorilor, precum și al tuturor statelor membre și al 
creșterii lor economice, cu următoarele priorități principale: continuitatea serviciilor, dezvoltarea serviciilor 
guvernamentale, dezvoltarea serviciilor cu valoare adăugată precum integritatea și nivelul ridicat de precizie 
(noi piețe, cum ar fi orașele inteligente/mobilitatea), dezvoltarea proiectelor feroviare și legate de căile 
navigabile interioare la nivelul UE, în conformitate cu Pactul verde european, consolidarea aspectelor ce țin 

de inginerie și configurare/managementul calității în cadrul programului, acestea fiind domenii esențiale. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 945 
=== EPP//7031 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 04 10 01 — Agenția Uniunii Europene pentru Programul Spațial 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

04 10 01 34 602 619 34 602 619 35 900 091 35 900 091 35 900 091 35 900 091 16 155 041 16 155 041 52 055 132 52 055 132 

Rezervă           

Total 34 602 619 34 602 619 35 900 091 35 900 091 35 900 091 35 900 091 16 155 041 16 155 041 52 055 132 52 055 132 

Comentarii: 

După paragraful: 

Cheltuielile agenției includ cheltuielile cu personalul, .......... îndeplinirea atribuțiilor care îi sunt încredințate.  

Se modifică textul după cum urmează: 

Contribuția totală a Uniunii  

36 107 280 

din care suma provenind din recuperarea excedentului 

(venituri - articolul 6 6 2)  

207 189 

Sumă înscrisă în buget  35 900 091 

Justificare: 

Credite suplimentare necesare în folosul tuturor utilizatorilor, precum și al tuturor statelor membre și al 
creșterii lor economice, cu următoarele priorități principale: continuitatea serviciilor, dezvoltarea serviciilor 

administrative, a celor cu valoare adăugată precum integritatea și nivelul ridicat de precizie (noi piețe, cum 
ar fi orașele „inteligente” sau mobilitatea „inteligentă”), dezvoltarea proiectelor feroviare și de căi navigabile 
interioare la nivelul UE (în conformitate cu Pactul verde european), consolidarea aspectelor ce țin de 
inginerie și configurare, respectiv de managementul calității în cadrul programului, acestea fiind domenii 

esențiale. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 127 
=== IMCO/6356 === 

Depus de Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul PA 03 20 05 — Acțiune pregătitoare — Evaluarea presupuselor diferențe de calitate între produsele 
vândute pe piața internă 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PA 03 20 05 900 000 225 000 p.m. 270 000 p.m. 270 000 900 000 180 000 900 000 450 000 

Rezervă           

Total 900 000 225 000 p.m. 270 000 p.m. 270 000 900 000 180 000 900 000 450 000 

Comentarii: 

După paragraful: 

Această acțiune pregătitoare va fi pusă în aplicare .......... ajutorul Centrului Comun de Cercetare al Comisiei.  

Se adaugă următorul text: 

Această acțiune pregătitoare reprezintă o continuare a proiectelor-pilot din 2018 și 2019 și a acțiunii 

pregătitoare din 2020. AP va fi implementată în acord deplin cu măsurile întreprinse deja de către 

Comisie pentru a soluționa problema diferențelor de calitate. AP va ține seama pe deplin de rezultatele 

obținute în cadrul PP-urilor, asigurând astfel o continuitate. De asemenea, AP se va baza pe o 

metodologie comună și pe rezultatele obținute și învățămintele extrase în urma implementării sale în 

cadrul campaniei de testare la nivelul Uniunii. AP se va axa pe extinderea domeniului de studiu pentru a 

include produsele nealimentare (de exemplu, detergenții, produsele cosmetice, produsele de toaletă, 

produsele pentru copiii mici, astfel cum se prevede în proiectele-pilot), cu utilizarea de eșantioane din 

toate statele membre, și va studia fezabilitatea creării unui centru permanent de monitorizare a calității 

produselor comercializate pe piața internă, pentru a crea o acțiune de lungă durată care să elimine de pe 

piața internă problema diferențelor de calitate. 

Justificare: 

Acțiunea pregătitoare continuă, în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 
2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului, urmărește să abordeze în continuare problema 
calității duble a produselor alimentare și nealimentare. Aceasta va continua să se bazeze pe o metodologie 
comună, precum și pe ceea ce s-a desprins din campania de testare la nivelul Uniunii, în vederea unei acțiuni 
pe termen lung pentru soluționarea problemei diferențelor de calitate pe piața internă. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 501 
=== VERT/7662 === 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 01 21 01 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  01 21 01       1 250 000 1 000 000 1 250 000 1 000 000 

Rezervă           

Total       1 250 000 1 000 000 1 250 000 1 000 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Soluții la scară europeană pentru utilizarea de software liber și cu sursă deschisă de către 

serviciile publice în UE 
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Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Proiectul-pilot propune o viziune la nivelul UE cu privire la software-ul cu sursă deschisă pentru a găsi 

soluții comune la provocările cu care se confruntă serviciile publice în UE și a îmbunătăți adaptarea 

continuă a software-ului cu sursă deschisă prin următoarele elemente: 

Un catalog al soluțiilor 

Crearea unui catalog online de software cu sursă deschisă utilizat în statele membre și în instituțiile UE 

pentru a permite identificarea unor sisteme similare care sunt ușor de modificat, reducând astfel 

redezvoltarea și folosirea sistemelor brevetate din cauza lipsei de informare cu privire la alternative. 

Acesta va examina, de asemenea, modul în care software-ul local poate fi adaptat pentru folosirea la nivel 

european și va propune o perspectivă europeană pentru viitoarele dezvoltări de soluții de software cu 

sursă deschisă. 

Inventar 

Crearea unui inventar al software-ului cu sursă deschisă utilizat în serviciile publice din UE, care să 

faciliteze și identificarea celor mai importante utilizări de software cu sursă deschisă în Europa și să 

permită alte inițiative de protejare și salvgardare ale unor astfel de programe informatice.  

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiectul-pilot propune o viziune la nivelul UE cu privire la software-ul cu sursă deschisă și găsirea de 

soluții comune la provocările cu care se confruntă serviciile publice pentru a contribui la răspândirea 

software-ului cu sursă deschisă, în special prin următoarele elemente: 

Un catalog al soluțiilor: crearea unui catalog online de soluții de software cu sursă deschisă deja utilizate 

în statele membre și în instituțiile UE pentru a permite identificarea unor sisteme similare care pot fi 

modificate ușor și pot reduce astfel redezvoltarea inutilă și folosirea sistemelor brevetate din cauza lipsei 

de informare. Acesta va examina, de asemenea, modul în care software-ul local poate fi adaptat pentru 

folosirea la nivel european și va propune o perspectivă europeană pentru viitoarele dezvoltări de soluț ii de 

software cu sursă deschisă. 

Inventar: crearea unui inventar al software-ului cu sursă deschisă utilizat în serviciile publice. Acest 

lucru va facilita identificarea celor mai importante utilizări de software cu sursă deschisă în Europa și va 

permite alte inițiative de protejare și salvgardare ale unor astfel de programe informatice.  

Temei juridic 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

Software-ul liber și cu sursă deschisă face posibilă suveranitatea tehnologică, oferind serviciilor publice 
transparența necesară pentru a permite verificările independente ale sistemelor lor și pentru a-și valida 
procesele. Software-ul cu sursă deschisă permite costuri mai mici, soluții mai rapide și o mai mare libertate 
de a inova. Utilizarea acestora de către serviciile publice a creat zone de expertiză în întreaga Europă, însă 
multe dintre ele se îndreaptă către soluții brevetate din cauza lipsei de cunoștințe și de informare cu privire la 

alternativele disponibile, ceea ce împiedică actualizarea software-ului cu sursă deschisă și slăbește 
suveranitatea tehnologică. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 208 
=== REGI/6250 === 

Depus de Comisia pentru dezvoltare regională 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 01 21 01 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  01 21 01       250 000 200 000 250 000 200 000 

Rezervă           

Total       250 000 200 000 250 000 200 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Centrul pentru potențialul civic de imaginație și inovare 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Centrul pentru potențialul civic de imaginație și inovare (CIIC) reunește reprezentanți ai administrației 

locale, cetățeni și specialiști în științe economice și din mediul universitar, cu scopul de a sprijini 

dezbaterea și a veni în întâmpinarea provocărilor referitoare la transformările urbane necesare din orașe. 

CIIC este un instrument de comunicare, cercetare și promovare, oferind totodată un forum deschis 

dezbaterilor, aflat la dispoziția experților din diferite domenii și a oricărui cetățean care dorește să 

participe la activitățile propuse. 

CIIC asigură coordonarea și îndrumările necesare pentru rețele complexe de guvernanță participativă, 

inclusiv pentru actori din mediul academic, ONG-uri, sindicate, asociații profesionale. Centrul pentru 

potențialul civic de imaginație și inovare (CIIC) oferă contextul adecvat pentru dezbaterea unor idei și a 

unor proiecte inedite, precum și pentru dezvoltarea de soluții inovatoare, bazate pe potențialul creativ al 

reprezentanților comunității. 

Scopul pe care îl urmărește este să facă posibilă implicarea comunității în procesele de  planificare și de 

proiectare colaborativă desfășurate la nivel local. 

Obiective vizate de CIIC: 

- Crearea unor pârghii adecvate (de exemplu, în contextul apelurilor publice la acțiune, dezbateri 

orientate către o problemă urbană stringentă) pentru a depăși obstacolele din calea cooperării între trei 

grupuri-cheie: administrația, experții/sectorul cercetării/mediul universitar și comunitățile cetățenești;  

- Comunicarea intențiilor publice (în ceea ce privește proiectele urbane) prin urmărirea unei abordări 

multidisciplinare pentru a crea un dialog transversal, care presupune includerea unor puncte de vedere 

diferite ale următorilor actori: arhitecți/urbaniști/dezvoltatori care dispun de expertiză în domeniu și 

organizatori/reprezentanți ai comunității, precum și societatea civilă; 

- Abordarea confruntărilor socioculturale prin introducerea unor facilitatori/moderatori pentru a analiza 

dinamica contextului local; 

- Acordarea de sprijin populației locale sau „persoanelor vizate în mod obișnuit” pentru a le permite să se 

familiarizeze cu cadrul legal și normativ de la nivel local (în ceea ce privește planificarea și procesul 

decizional); 

- Acordarea de sprijin comunităților locale pentru a înțelege procesul de planificare și dezvoltare urbană 

pas cu pas; 

- Stabilirea unor canale de comunicare și transmiterea unor mesaje adecvate, asigurând faptul că există o 
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definiție clară a obiectivelor și a rezultatelor așteptate ale ședințelor (de ce ne aflăm aici?);  

- Definirea unor măsuri subsecvente ca răspuns la reuniunile  publice prin analizarea și prelucrarea 

informațiilor colectate (administratorul unui centru ar trebui să fie responsabil cu logistica și conținutul 

programelor). 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

Centrul pentru potențialul civic de imaginație și inovare este o structură independentă, responsabilă pentru 
promovarea sistemului participativ de guvernanță, pe baza modelului de elice cvintuplă (administrația 
publică, sectorul privat, universitățile, ONG-urile și, nu în ultimul rând, cetățenii, în calitate de utilizatori 

finali și beneficiari). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 47 
=== JURI/6411 === 

Depus de Comisia pentru afaceri juridice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 01 21 01 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  01 21 01       380 000 190 000 380 000 190 000 

Rezervă           

Total       380 000 190 000 380 000 190 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — IA etică: Datele învățării automate și strategii de eliminare a subiectivității algoritmilor  

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Învățarea automată (machine learning - ML) ca tehnologie utilizează volume mari de date pentru a 

învăța un sistem computerizat cum să rezolve anumite sarcini. „ „”” un algoritm de învățare automată, 

acesta poate fi utilizat pentru a detecta anumite tipare. Printre aplicațiile uzuale se numără depistarea 

fraudelor cu cardurile de credit, recunoașterea vocală și a imaginilor și unele sisteme de suport în luarea 

deciziilor. 

Subiectivitatea datelor folosite la învățare: Un sistem de ML poate folosi doar informațiile din datele de 

învățare pe care le primește. Unele exemple bine cunoscute demonstrează că date de învățare subiective 

pot duce la rezultate subiective. 

Un exemplu în acest sens ar fi sistemele de sprijin al deciziilor adoptate de instanțele care judecă cauz e 

penale în unele state din SUA. O analiză a arătat că acestea au etichetat greșit acuzații negri ca potențiali 

viitori criminali „aproape de două ori mai des decât în cazul acuzaților albi”. Subiectivitatea a fost pusă 

pe seama faptului că statisticile privind sentințele utilizate ca date de învățare „s-ar putea să exacerbeze 
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unele disparități nejustificate și injuste” din sistemul de justiție penală și din societate. 

Subiectivitatea algoritmilor: În mod similar, designul algoritmilor utilizați poate influența rezultatul de 

manieră neanticipată sau neintenționată. 

Proiectul-pilot realizează un studiu științific și un catalog al strategiilor de eliminare a subiectivității 

pentru colectarea datelor de învățare, pentru detectarea și reducerea eventualelor subiectivități din 

seturile de date existente și pentru prevenirea subiectivității la conceperea algoritmilor. În cadrul mai 

multor evenimente, acesta încurajează mediul științific și academic, precum și reprezentanții industriei să 

facă schimb de strategii, pentru a le publica ulterior în scopul diseminării, îmbunătățirii și reutilizării.  

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2 014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

Proiectul-pilot realizează un studiu științific și un catalog al strategiilor de eliminare a subiectivității pentru 
colectarea datelor de învățare folosite la învățarea automată și pentru detectarea și reducerea eventualelor 
subiectivități din seturile de date existente, precum și pentru prevenirea subiectivității la conceperea 
algoritmilor. 

În cadrul mai multor evenimente, acesta încurajează mediul științific și academic, alături de reprezentanții 
industriei, să facă schimb de strategii, pentru a le publica ulterior în scopul diseminării, îmbunătățirii și 
reutilizării. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 46 
=== JURI/6410 === 

Depus de Comisia pentru afaceri juridice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 01 21 01 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  01 21 01       700 000 400 000 700 000 400 000 

Rezervă           

Total       700 000 400 000 700 000 400 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Răspunderea sistemelor de IA: Deciziile luate de algoritmi pe baza unor date și lanțurile 

de riscuri pot fi citite și evaluate de către oameni – Înspre un set de bune practici 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Deciziile, unele dintre ele cu consecințe importante, sunt tot mai des determinate de sau bazate pe 

tehnologie și nu pe decidenți umani. Acest lucru generează riscuri noi, cum ar fi lipsa de acuratețe sau de 

obiectivitate, și aduce în discuție problema răspunderii. Este imperios necesar din punct de vedere eti c ca 

utilizatorii unor astfel de sisteme să le explice celor afectați fundamentul logic și consecințele tehnologiei 
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lor (transparență) și să le permită să obiecteze față de deciziile luate de algoritmi (supraveghere umană). 

În pofida unor cerințe juridice existente, practica în acest domeniu variază considerabil și nu există 

decomandată standarde ale industriei. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr . 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

Proiectul-pilot vizează analiza practicilor existente care explică și examinează deciziile determinate de sau 
bazate pe algoritmi, precum și stabilirea celor mai bune practici care ar trebui utilizate pe scară mai largă.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 187 
=== ITRE/5031 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 01 21 01 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  01 21 01       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Rezervă           

Total       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Serviciul de sprijin pentru proiectele de renovare gestionate de cetățeni 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Proiectul-pilot urmărește să depășească barierele financiare, juridice și tehnice în calea proiectelor de 

renovare gestionate de cetățeni. Prin urmare, propunem crearea unui serviciu specific al UE de sprijinire 

a comunităților de energie ale cetățenilor și a comunităților de energie din surse regenerabile, care 

constituie noi actori consacrați în legislația UE, în măsură să catalizeze implicarea cetățenilor în diverse 

aspecte ale tranziției ecologice, inclusiv în proiectele de renovare. Crearea unui astfel de serviciu s -ar 

putea baza pe experiența cooperativelor care combină cu succes proiecte la nivel de cartier. Serviciul de 

sprijin ar avea ca scop sprijinirea construirii de comunități, extinderea și reproducerea programelor de 

succes. Acesta ar trebui să cuprindă: 

1. O platformă pentru schimbul de experiență și modele, în scopul de a genera o dinamică comunitară 

puternică pentru a mobiliza cetățenii europeni în jurul unor activități integrate de renovare a clădirilor și 

al utilizării surselor regenerabile de energie (prin intermediul comunităților energetice).  

2. Sprijinirea dezvoltării planurilor de investiții, întrucât identificarea opțiunilor de finanțare este un 

element cheie pentru crearea unei rezerve de proiecte. (Se vor căuta punctele comune pentru a facilita 

dezvoltarea proiectelor gestionate de cetățeni.) Monitorizarea evoluției modelelor care sprijină renovarea, 

în combinație cu utilizarea energiei din surse regenerabile.) 
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3. Furnizarea de dovezi și indicatori pentru a crește gradul de sensibilizare în rândul comunităților de 

energie existente cu privire la valoarea reabilitărilor energetice.  

4. Furnizarea de asistență tehnică și de îndrumare pentru grupurile de cetățeni, organizațiile comunitare 

existente, precum și pentru autoritățile locale, în scopul înființării de comunități de energie ale cetățenilor 

și de comunități de energie din surse regenerabile, axate pe renovarea clădirilor, dobândirea drepturilor 

de proprietate asupra locuințelor și penuria energetică. 

5. Monitorizarea și sprijinirea unei transpuneri stricte a dispozițiilor din pachetul privind energia curată 

referitoare la comunitățile de energie ale cetățenilor și la comunitățile de energie din surse regenerabile, 

care ar trebui să reprezinte pentru statele membre o oportunitate de a consolida rolul cetățenilor în cadrul 

tranziției energetice. 

Obiectivul proiectului-pilot va fi să îndrume comunitățile de energie din surse regenerabile și 

comunitățile de energie ale cetățenilor în cadrul procesului de creare și realizare a unei tranziții 

teritoriale. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013,  (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

Renovarea parcului imobiliar european necesită implicarea unei game largi de actori și o varietate de acțiuni 
specifice. 

Comunitățile de energie ale cetățenilor și comunitățile de energie din surse regenerabile pot juca un rol 
important în gruparea proiectelor și, prin urmare, 

pot asigura atractivitatea acestora pentru investitori. Serviciul de sprijin pentru proiectele de renovare 
gestionate de cetățeni va contribui, în special,  

la depășirea barierelor financiare, juridice și tehnice și la crearea unei cereri pentru serviciile integrate de  

reabilitare energetică a clădirilor rezidențiale, un segment de piață greu accesibil al sectorului construcțiilor. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 74 
=== FEMM/6201 === 

Depus de Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 01 21 01 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  01 21 01       800 000 400 000 800 000 400 000 

Rezervă           

Total       800 000 400 000 800 000 400 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — EUSuperDaughterDays 
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Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Această propunere de proiect urmărește să încurajeze fetele de  vârstă școlară să exploreze domeniile 

științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii, să dezvolte afinități, să sporească interesul și să sprijine 

motivația de a învăța, a studia și a urmări o carieră în aceste domenii. Recenta criză a COVID -19 a adus 

anumite cunoștințe științifice mai aproape de cetățeni; prin urmare, s-a creat un anumit interes care 

trebuie încurajat. 

Programul va fi desfășurat prin intermediul unor evenimente interactive organizate în orașe de pe întreg 

teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, cu scopul de a încuraja fetele de vârstă școlară (grupa 

de vârstă 5-12 de ani) să exploreze lumea interesantă a științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii într -

un moment oportun pentru a ca interesul lor să progreseze, iar potențialul de a lucra în aceste domenii să 

crească. Activitățile organizate vor fi, de asemenea, strâns legate de tehnologia utilizată în viața de zi cu 

zi, pentru ca teoria să fie îmbinată cu practica. 

Schimbul de bune practici între statele membre va fi, de asemenea, inclus în acest domeniu al educației, 

astfel încât eforturile să fie corelate cu rezultatele. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/20 13, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

Scopul proiectului este de a combate stereotipurile de gen și de a stimula pe termen lung rolul femeilor în 
tranziția digitală, urmând, de asemenea, linia Strategiei pentru egalitatea de gen, prin implicarea fetelor de la 
o vârstă fragedă. Proiectul ia în considerare evoluția recentă a modalităților de lucru în urma crizei COVID -

19 și nevoia de dezvoltare a competențelor digitale și de promovare a acestora, pentru a asigura participarea 
deplină a fetelor și femeilor la societate și la economie. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 54 
=== ENVI/5403 === 

Depus de Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară  

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 01 21 01 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  01 21 01       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Rezervă           

Total       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Studiu de fezabilitate privind reducerea emisiilor de particule din trafic printr-un sistem 

de filtrare a pulberilor fine montat pe vehicule 

Comentarii: 
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Se adaugă următorul text: 

În ciuda legislației existente, poluarea aerului rămâne una dintre principalele  probleme de mediu din 

Europa, a se vedea [1]. Prin urmare, transportul este unul dintre principalii factori determinanți ai 

problemelor de calitate a aerului în orașe. Printre emisiile din transport se numără oxidul de azot (NOx) 

și dioxidul de carbon (CO2) cauzate de vehiculele cu motor cu aprindere internă și pulberile fine 

(particulele de PM2.5 și PM10). În special, emisiile de PM vor continua să reprezinte o provocare nu 

numai pentru flota existentă în care predomină vehiculele cu motoare cu ardere internă. Chiar și după 

electrificarea completă a flotei, această provocare va rămâne de actualitate, întrucât electrificarea în sine 

va elimina emisiile de NOx și de CO2, dar va avea doar o contribuție mică la reducerea emisiilor de 

pulberi fine (PM2.5 și PM10), a se vedea [2]. Aceasta deoarece se evită doar emisiile la țeava de 

eșapament, în vreme ce principalele surse de emisii de pulberi fine se consideră a fi uzura frânelor, a 

pneurilor și a drumurilor, a se vedea [2-5] și trimiterile de acolo. 

În ultimii ani, producătorii de anvelope (pneuri mai rezistente la uzură) și producătorii de frâne 

(materiale și învelișuri de protecție optimizate) au depus eforturi pentru a reduce emisiile direct la  sursă. 

Cu toate acestea, reducerile de emisii obținute nu sunt suficiente. De asemenea, rata efectivă de reînnoire 

a flotei pare să fie prea lentă pentru a avea un impact imediat asupra calității aerului în orașele poluate. 

Prin urmare, este de așteptat ca și în anii următori orașele europene să aibă aceleași probleme c u 

calitatea aerului. 

Aceasta indică faptul că mai sunt necesare și alte soluții pentru a reduce emisiile de particule și a 

îmbunătăți calitatea aerului, în afară de eforturile de înlocuire a tuturor vehiculelor convenționale cu 

vehicule electrice sau de îmbunătățirea progresivă a motoarelor autovehiculelor și limitarea emisiilor de 

gaze de eșapament. 

În legislația actuală, doar emisiile de gaze de eșapament sunt reglementate prin standarde europene. În 

special reglementările privind standardele pentru limitele de emisii Euro 5 și Euro 6 pentru vehiculele 

ușoare de pasageri și comerciale, precum și EURO VI pentru vehiculele grele, au introdus limite de 

emisie mai stricte la gazele de eșapament, a se vedea, de exemplu, [6]. În prezent, nu există reglementări 

active pentru alte emisii în afară de gazele de eșapament, dar de foarte puțin timp mai multe grupuri de 

lucru muncesc la niște reglementări privind emisiile aferente pneurilor și frânelor, care după toate 

probabilitățile vor fi incluse în standardul Euro7. 

Recent, s-a demonstrat că și noile tehnologii de filtrare emergente au capacitatea de a compensa o parte 

din emisiile vehiculelor, a se vedea [7-8]. Potențialul acestor noi abordări este analizat în cadrul acestui 

proiect-pilot. Concret, tehnologiile de filtrare care urmează să fie analizate în cadrul acestui proiect -pilot 

sunt 

(a). un filtru de particule de frână care constă într-o carcasă și mediu filtrant nețesut. Se montează în 

spatele etrierului de frână. Datorită locului unde este montat, filtrul poate să izoleze particulele într-un 

mediu de filtrare nețesut imediat după ce sunt emise în zona de contact între plăcuțele de frână și discul 

de frână. 

(b) filtru de particule de pulberi fine instalat pe sau sub un vehicul. Un ventilator instalat direcțione ază 

activ aerul înconjurător poluat printr-un mediu filtrant unde pulberile fine pot fi separate. În acest mod, 

filtrul poate separa atât propriile emisii ale vehiculului, cât și emisiile din aerul ambiant și de la 

vehiculele din jur. 

Ambele sisteme ar putea, în general, să fie aplicate la toate tipurile de vehicule, fie acestea vehicule 

ușoare, comerciale sau grele. Pentru a maximiza impactul asupra calității generale a aerului, întreaga 

flotă de autobuze pentru transport în comun, flotele de taxiuri sau vehiculele folosite pentru livrări ar 

putea fi echipate cu aceste soluții, curățând aerul în timp ce rulează sau se încarcă. În acest mod, aceste 

vehicule echipate lasă aerul mai curat decât înainte. 

În cadrul proiectului, accentul este pus pe reducerea pulberilor în suspensie prin aplicarea unor soluții de 

filtrare, izolând emisiile de la frână (aproape de sursa lor) și filtrând aerul ambiant poluat cu ajutorul 

unor filtre de pulberi fine. Printre rezultatele preconizate, acest proiect-pilot va demonstra cu date 
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cuantificabile cum pot fi testate aceste sisteme pentru a le evalua performanța, impactul pe care îl pot 

avea astfel de tehnologii de filtrare asupra calității aerului și modul în care aceste soluții pot completa 

măsurile din planurile de control al poluării atmosferice, pentru a asigura un aer curat pentru rezidenți.  

Prin urmare, pe durata proiectului-pilot trebuie îndeplinite următoarele obiective concrete și specifice: 

1) Identificarea și evaluarea impactului posibil al soluțiilor de filtrare montate pe vehicule rutiere ușoare, 

comerciale și grele existente 

Se oferă o revizuire holistică a tehnologiei folosite pentru soluțiile de filtrare postechipate pe vehiculele 

rutiere ușoare, comerciale și grele, pentru o imagine de ansamblu a soluțiilor disponibile pe piață, 

inclusiv a impactului potențial al acestora identificat în publicații și studii.  

2) Definirea unei proceduri de măsurare pentru a evalua performanțele filtrelor active de particule fine și 

a filtrelor de particule montate pe sistemul de frânare 

Performanța sistemelor de filtrare descrise nu depinde numai de specificațiile tehnice, ci și de mediul în 

care sunt utilizate. Aici intră condiții de mediu precum temperatura ambiantă, umiditatea, dar și 

concentrația actuală de pulberi, deoarece masa  particulelor separate a unui filtru depinde de concentrația 

de particule din aer. În prezent, nu există o procedură de măsurare general definită pentru a evalua 

performanța unor astfel de sisteme și care să fie utilizată pentru reglementări viitoare. Prin  urmare, 

scopul acestui proiect-pilot este de a construi baza experimentală pentru definirea unei proceduri de 

măsurare. Acest lucru se face în următoarele etape: 

(a) teste de laborator pentru a evalua reducerea amprentei de carbon prin filtrarea particule lor de praf de 

la sistemul de frânare 

Se evaluează potențialul de reducere a emisiilor prin filtrarea prafului de la sistemul de frânare. Având în 

vedere condițiile complexe din vecinătatea frânelor și a jenții, într-o primă etapă se efectuează teste de 

laborator pe un stand de încercare dinamometric inerțial, urmând instrucțiunile grupului de lucru PMP. 

Testele de laborator se fac pe cel puțin 3 vehicule, testând frâne de vehicule ușoare și utilitare.  

(b) teste suplimentare pe teren pentru a evalua reducerea amprentei de carbon prin filtrarea particulelor 

de praf de la sistemul de frânare 

Condițiile complexe din zona jenții în apropierea frânei nu pot fi reproduse corespunzător prin teste de 

laborator. Testele de laborator suplimentare se fac pe cel puțin 3  vehicule, testând frâne de vehicule 

ușoare și utilitare. Pe baza măsurării gravimetrice, se indică reducerea PM în condiții reale de condus și 

se compară cu rezultatele de laborator. 

(c) teste de laborator pentru a evalua reducerea amprentei de carbon prin sisteme active de filtrare a 

aerului ambiant 

Debitul volumic prin sistemul activ de filtrare a aerului trebuie determinat pentru mai multe viteze de 

rulare la scara laboratorului. Condițiile de laborator permit o testare reproductibilă independentă de 

condițiile de mediu. De aceea, se efectuează experimente în tuneluri aerodinamice. Pe baza debitelor 

volumice determinate, reducerea emisiilor poate fi calculată dacă se cunosc concentrațiile tipice de 

pulberi din aerul ambiant. La testele în tuneluri aerodinamice sunt supuse cel puțin 3 vehicule, acoperind 

vehiculele ușoare, comerciale și grele. 

(d) teste suplimentare pe teren pentru a evalua reducerea amprentei de carbon prin sisteme active de 

filtrare a aerului ambiant 

Potențialul de reducere al soluțiilor identificate este testat în plus printr-un test pe teren în condiții reale 

de condus. Trebuie testate cel puțin două soluții de postechipare, iar reducerea PM10 și PM2.5 este 

cuantificată în condiții ambientale diferite (temperatură, umiditate, concentrație de particule, intensitate a 

traficului). Testul pe teren se face pe cel puțin 20 vehicule, testându-se vehicule ușoare, comerciale și 

grele, în cel puțin 3 orașe europene. Rezultatele testelor pe teren ar trebui să ofere indicii pentru legislația  

viitoare legate de influența condițiilor de mediu asupra amprentei totale de PM a vehiculelor.  
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3) Studiu de fezabilitate și vehicul demonstrativ pentru sisteme integrate de filtrare a pulberilor fine  

Se efectuează un studiu de fezabilitate pentru a analiza posibilitățile de a instala soluțiile de postechipare 

descrise anterior pe vehiculele noi. Trebuie văzut în special în ce măsură sistemele de filtrare pot fi 

integrate în viitoarea flotă de vehicule. Trebuie făcută o analiză tehnică holistică pentru a estima 

impactul global asupra amprentei de emisii a vehiculelor. 

Ulterior se construiește un prototip de vehicul (automobil de demonstrare) dotat cu conceptele integrate și 

care poate fi utilizat pentru alte teste pe teren. 

4) Estimarea impactului potențial asupra calității aerului din orașe 

În cadrul testelor de laborator și pe teren definite anterior, performanța sistemelor de filtrare poate fi 

evaluată numai pentru un număr mic de vehicule. Pentru a transfera și a extrapola aceste rezultate la o 

acoperire posibilă a flotei, se analizează mai multe scenarii prin simulări, de exemplu presupunând că un 

anumit procent din 

autobuzele din transportul în comun 

vehiculele de livrări în interiorul orașelor 

mașinile private din flota viitorului 

vor fi echipate cu aceste sisteme de filtrare. Aceasta va oferi indicii clare pentru legislație în legătură cu 

obiectivele de reducere a emisiilor care pot fi atinse. 

5) Analiza ciclului de viață 

Pentru a evalua sustenabilitatea sistemelor de filtrare examinate, se face o analiză a ciclului de viață 

pentru etapele de producție, utilizare și reciclare, vizând în special emisiile de CO2, consumul de energie 

primară și emisiile de PM10 în timpul producției. În plus, trebuie evaluat modul în care sistemele de 

filtrare influențează consumul de combustibil și, prin urmare, emisiile de gaze cu efect de seră.  

6) Evaluarea neajunsurilor procedurii de măsurare actuale și regulamentului actual și crearea unei baze 

pentru viitoarea legislație privind emisiile de gaze, altele decât cele de evacuare,  cu un accent special pe 

soluțiile de postechipare 

Pe baza constatărilor, se face sugestie privind viitoarea legislație. Spre deosebire de reglementările 

anterioare privind emisiile de gaze de eșapament, cazul sistemelor de filtrare integrate sau postechip ate 

are dezavantajul că un vehicul trebuie luat în considerare într-un anumit mediu și nu poate fi caracterizat 

ca un obiect independent. În prezent, acest aspect nu este luat în considerare în reglementările actuale.  

Astfel, proiectul-pilot va fi un factor determinant esențial nu numai pentru un transport durabil cu flota 

existentă, ci și pentru dezvoltarea de soluții pentru o electromobilitate nepoluantă.  

În plus, poate stimula inovarea în industria europeană a autovehiculelor și poate fi un catalizator p entru 

dezvoltarea altor soluții și produse de postechipare în afara domeniului de aplicare a acestui proiect (de 

exemplu, filtru de aer pentru habitaclu, filtrul pentru căști de protecție etc.). În același timp, rezultatele 

pot asigura o viață semnificativ mai sănătoasă și pot promova prosperitatea locuitorilor orașelor.  
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Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

Potrivit AEM, poluarea aerului este cel mai mare risc pentru sănătate provocat de mediu în Europa. Unul din 
marii generatori de emisii este transportul. Particulele în suspensie (PM) sunt generate în principal de frână, 
pneuri și uzura mașinii care nu sunt reglementate încă. Prin urmare, PM vor fi în continuare o problemă, 
chiar și după electrificarea flotei existente. În prezent, se cunosc noi abordări tehnologice promițătoare față 

de utilizarea filtrării pentru a reduce emisiile legate de trafic și a îmbunătăți calitatea aerului în orașe.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 238 
=== EMPL/5615 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul PP 02 20 01 — Proiect-pilot — Modele de abordări ale impactului social pentru locuințele sociale și 
emanciparea romilor: testarea utilizării instrumentelor financiare inovatoare pentru rezultate sociale mai 

bune 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  02 20 01 1 000 000 250 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 3 000 000 2 000 000 3 000 000 2 500 000 

Rezervă           

Total 1 000 000 250 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 3 000 000 2 000 000 3 000 000 2 500 000 

Comentarii: 

Se modifică textul după cum urmează: 

Romii sunt unul dintre grupurile minoritare din Europa care se confruntă cu cele mai mari rate ale 

sărăciei și excluziunii sociale.În ciuda măsurilor aplicate în ultimul deceniu, s-au înregistrat fie progrese 

limitate, fie regrese în ceea ce privește locuințele, ocuparea forței de muncă, educația și sănătatea.Aceste 

măsuri includ, în special, cadrul UE privind incluziunea romilor, introdus în 2011, și, de atunci, 

strategiile naționale aferente de integrare a romilor.Fostul post 

Se elimină următorul text: 

 Pentru grupurile concentrate de cetățeni europeni, lipsa unor locuințe este la ordinea zilei de decenii întregi. 
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Romii sunt unul dintre grupurile minoritare din Europa care înregistrează cele mai mari rate ale sărăciei și 
excluziunii sociale. În ciuda unor eforturi de durată, inclusiv a cadrului UE pentru strategiile naționale de 
integrare a romilor (SNIR) pentru 2020, introdus încă din 2011, combaterea excluziunii socioeconomice a 

romilor și a discriminării împotriva acestora rămâne încă un obiectiv neîndeplinit. 

Se modifică textul după cum urmează: 

Evaluările recente ale progreselor înregistrate în ultimii zece ani au arătat că instrumentele de finanțare 

disponibile aveau puțină legătură cu planurile și obiectivele strategice privind dezvoltarea socioeconomică 

și incluziunea romilor.UtilizareaPână în prezent, punerea în aplicare a SNIR s-a bazat în mare măsură pe 
granturi din fondurile structurale și de investiții europene (ESI). Utilizarea fondurilor ESI a fost, din păcate, 
limitată a fondurilor este atribuită, de asemenea, unui redus angajamentde lipsa angajamentului politic și 
lipsei de mijloace aa capacității autorităților naționale și regionale responsabile cude gestionarea acestor 

fonduri.Instrumentele financiare (împrumuturile, garanțiile) sau instrumentele și parteneriatele 

inovatoarefonduri. Până în prezent, instrumentele financiare, cum ar fi împrumuturile și garanțiile, au fost 
utilizate prea puțin pentruîn promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților rome marginalizate. 

O schimbare a abordării este de o necesitate urgentă.Momentul de față este oportun pentru a promova și 

a testa abordări inovatoare și axate pe rezultate, ca o contribuție directă la următoarea generație de 

programe (programul InvestEU 2021-2027 și programarea fondurilor ESI) și strategii (în special, 

strategia UE post-2020 pentru egalitatea și incluziunea romilor).Acest proiect-pilot se înscrie în eforturile 
Uniunii prin care aceasta: 

Se adaugă următorul text: 

Actualul proiect-pilot HERO are ca obiectiv să testeze o astfel de abordare inovatoare pentru a soluționa 

problema condițiilor precare de locuit și pentru a favoriza o dezvoltare socioeconomică coezivă, având în 

vedere în special romii, în cadrul unei abordări multinaționale.Proiectul-pilot a fost acceptat de Comisie 

(DG ECFIN, cu sprijinul DG EMPL) în 2019, pentru a testa modelul și a contribui la elaborarea unui 

eventual produs financiar și consultativ integrat, care să fie utilizat ulterior într-o abordare 

paneuropeană din cadrul InvestEU. 

Se elimină următorul text: 

– sprijină inovarea socială și abordări noi, holistice în ceea ce privește prestarea serviciilor sociale, 
emanciparea grupurilor defavorizate și realizarea unor soluții transformatoare pentru provocările sociale 

cele mai importante, în special incluziunea romilor; 

– stimulează colaborările transsectoriale și parteneriatele cu impact social (public-privat și angajamentul 
civic) ca o nouă cale de creare de valoare publică; 

– încurajează utilizarea de noi instrumente financiare și sprijin combinat (instrumente financiare, granturi 
și consolidarea capacităților) pentru proiecte cu externalități sociale ridicate; 

– pe termen lung, sprijină dezvoltarea pieței de investiții sociale și a intervențiilor cu impact social, prin 
testarea/perfecționarea unui model care ar putea fi extins în întreaga Europă, de exemplu în cadrul 
viitorului program unic de investiții al Uniunii (InvestEU). 

Se modifică textul după cum urmează: 

Comisia va colabora cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru a implementa proiectul-pilot în 

Slovacia, Bulgaria și România în perioada 2020-2022.Programul InvestEU ar putea schimba lucrurile, dacă 
ar avea suficiente resurse pentru a sprijini infrastructura socială (și anume locuințe, servicii de sănătate și de 
educație), inovarea socială și sistemele cu impact social. Următorul program integrat de investiții al UE ar 
putea oferi o oportunitate importantă pentru progrese în integrarea romilor. 

Domeniul de aplicare al acțiunii:proiectului-pilot: 

Se adaugă următorul text: 

În fiecare loc de desfășurare, proiectul-pilot va utiliza o finanțare integrată, care combină sprijinul 
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pentru microcredite pentru locuințe cu consolidarea adaptată a capacităților pentru beneficiarii vizați și 

partenerii din sectorul public. 

- beneficiarii vizați locuiesc, de regulă, în adăposturi fără aprobări sau ilegale, la periferia localităților, și 

se confruntă cu probleme de acces la locuri de muncă sau activități lucrative, precum și la alte 

oportunități de incluziune. 

- proiectul-pilot testează un model în mai multe etape, care implică pregătirea (alfabetizarea financiară, 

motivarea, asistența pentru încadrarea în muncă și competențele necesare pentru un trai decent, precum 

și asistența în domeniul construcțiilor) familiilor rome astfel încât să reușească să achiziționeze locuințe 

și să se emancipeze. 

- în fiecare loc de desfășurare, proiectul-pilot HERO va sprijini colaborări deschise între autoritățile 

publice, instituțiile financiare, fundații și furnizori de servicii, precum și beneficiari.  

Comisia a informat Parlamentul că semnarea contractului cu CEB este prevăzută pentru T3 din 2020.  

Comisia și CEB au început deja să lucreze pentru a identifica: 

- intermediari financiari în țările-pilot, pentru a desfășura activități bancare sociale (conceperea unor 

produse de microcredit specifice pentru grupurile vulnerabile); 

- organizațiile de servicii sociale care pot oferi sprijin pentru consolidarea capacităților în conformitate cu 

metodologia comună care urmează să fie elaborată în cadrul proiectului (sprijin pentru ocupare a forței 

de muncă și îndrumare,cultură financiară, program de economii); 

- municipalități pentru locurile de desfășurare a proiectului din fiecare țară (care au responsabilitatea de 

a pune la dispoziție terenuri pentru construcție sau un parc imobiliar spre a fi renovat,de a asigura 

serviciile și utilitățile publice - apă, electricitate, colectarea gunoiului etc.- după finalizarea construcției). 

În cadrul procesului de mobilizare și de punere în contact a părților interesate și a actorilor din diferite 

componente ale ecosistemului, ies la iveală noi nevoi și oportunități.În cadrul proiectului, trebuie acordat 

sprijin elementului consacrat creării de locuri de muncă sustenabile, care ar putea proveni din transferul 

inovării sociale de la rețele existente care susțin abordările integrate puse în aplicare de factorii de 

schimbare (de exemplu, Ashoka). 

În plus, este necesar să fie puși în contact actorii la nivel de sistem și să se sprijine în continuare căutarea 

unor soluții structurale pentru a finanța schimbările sistemice.Comisia ar putea analiza posibilitățile de a 

reuni finanțatori care ar pune în comun capital (fără a căuta să obțină profit) în cadrul unor instrumente 

specializate dedicate susținerii intervențiilor axate pe schimbare sistemică și proceselor  de inovare socială 

la locurile de desfășurare a proiectului-pilot HERO. 

Se elimină următorul text: 

– Acest proiect-pilot va dezvolta o soluție-model pentru problema locuințelor și oportunități de viață mai 
bune pentru un grup selectat de comunități rome marginalizate. Beneficiarii vizați locuiesc, de regulă, în 
adăposturi fără aprobări/ilegale aflate la periferia localităților și se confruntă cu probleme de acces la 

locuri de muncă/activități lucrative, precum și la alte oportunități de incluziune.  

– În esență, acesta este un model în mai multe etape, care implică pregătirea (alfabetizarea financiară, 
motivarea, asistența pentru găsirea unui loc de muncă și competențele necesare pentru un trai decent, 
precum și asistența în domeniul construcțiilor) familiilor rome pentru a deveni proprietari ai locuințelor 
proprii și a se emancipa. 

Prin urmare, activitățile vor include: 

– asigurarea unei formări financiare, a unei asistențe pentru găsirea unui loc de muncă și a unei formări 
pentru dobândirea de competențe pentru un trai decent, fiind vizați anumiți participanți care provin din 
medii defavorizate înscriși în program; 

– sprijin pentru realizarea de economii de către fiecare familie, pe o perioadă de aproximativ un an, pentru 
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a permite plata împrumuturilor pentru materialele de construcții necesare pentru noi locuințe; 

– abordarea autorităților publice pentru alocarea de terenuri pentru intervenție și asigurarea de cursuri de 
formare pentru autoritățile publice, astfel încât acestea să poată pune în aplicare și să gestioneze 
programe de incluziune/de combatere a segregării și să ofere servicii sociale comunității locale.  

Acest model în mai multe faze va testa abordări inovatoare, care combină instrumente financiare 
(împrumuturi, garanții etc.), granturi și asistență pentru consolidarea capacităților. 

Proiectul-pilot poate fi pus în aplicare în parteneriat cu o organizație de punere în aplicare. În cadrul unui 
singur contract de grant cu Comisia, partenerul de implementare selectat ar urma să canalizeze sprijinul prin: 

– o garanție pentru reducerea riscurilor aferente portofoliilor de credite pentru locuințe sociale destinate 
beneficiarilor vizați, ceea ce reprezintă aproximativ 25 % din buget; și 

– granturi de consolidare a capacităților adresate ONG-urilor care oferă servicii de consiliere/de mentorat 
municipalităților, care permit achiziționarea de apartamente/case, construcții (alocarea de terenuri și de 
infrastructuri necesare) și comunităților locale de romi pentru educație și formare în domeniul financiar 

și pentru construcții, ocuparea forței de muncă și educație civică, ceea ce reprezintă aproximativ 75 % 
din buget. 

Activitățile vor fi strâns legate de proiectele-pilot actuale pentru incluziunea romilor (ROMACT) și de 
instrumentele de finanțare ale politicii de coeziune, care ar putea fi mobilizate în consecință, precum și de 
orientările relevante în materie de de-segregare și de abordările holistice ale principiilor dezvoltării locale, și 
vor veni în completarea acestora. 

Proiectul-pilot va testa și va dezvolta modele integrate de finanțare socială în cadrul unei abordări 
multinaționale, paneuropene, eventual ca pilot pentru un produs financiar/consultativ combinat în cadrul 

Programului InvestEU după 2020. Acest lucru ar trebui să vină în completarea sprijinului acordat prin 
intermediul fondurilor de coeziune și să consolideze obiectivele de incluziune socială, de-segregare, accesul 
la educație, sprijinul pentru ocuparea forței de muncă, precum și dezvoltarea regională. Ar putea, de 
asemenea, să ofere modele care să fie replicate în cadrul mecanismelor de contractare cu implicații sociale. 

După ce este testat în mai multe locuri cu comunități de romi substanțiale, proiectul-pilot se va extinde la 
diferite zone din cadrul țărilor cu comunități de romi substanțiale (de exemplu, estul Slovaciei, estul Cehiei, 

Bulgaria, România și Ungaria) și va fi reprodus în context urban. 

Activitățile vor fi strâns legate de actualele proiecte-pilot de incluziune a romilor (ROMACT), precum și de 
instrumente de finanțare suplimentare pentru politica de coeziune, care ar putea fi mobilizate, și le vor 
completa. Proiectul-pilot va contribui, de asemenea, la elaborarea de politici pentru persoanele fără adăpost 
și în domeniul excluziunii în ceea ce privește locuințele și va sprijini pregătirea cadrului UE post-2020 
pentru SNIR. 

Grupurile-țintă: 

– familii rome marginalizate, unul dintre cele mai excluse grupuri în Europa, a căror soartă întruchipează 
una dintre cele mai acute provocări sociale din Europa Centrală și de Est și, de altfel, din Uniune; 

– autoritățile publice, intermediarii financiari și actorii de impact social (fundații, prestatori de servicii)  

Justificare: 

Bugetul inițial de 1 950 000 EUR a fost redus substanțial la 1 000 000 EUR în 2019. Comisia Europeană a 
comunicat oficial Parlamentului că această sumă nu va fi suficientă pentru a dezvolta și testa metodologia în 

trei țări, așa cum s-a convenit inițial. Prin urmare, această propunere solicită încă 3 000 000 EUR. Această 
suplimentare a bugetului actual ar permite o punere în aplicare completă în Slovacia, Bulgaria și România, în 
conformitate cu domeniul de aplicare prezentat mai sus. Abordarea multinațională este de maximă 
importanță pentru a sprijini dezvoltarea proiectului în cadrul InvestEU și pentru a garanta o adevărată 

valoare europeană proiectului-pilot, astfel cum s-a prevăzut. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Proiect de amendament 903 
=== R-E//7472 === 

Depus de Grupul Renew Europe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul PP 02 20 07 — Proiect-pilot — Stimularea implicării întreprinderilor în tranziția energetică 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  02 20 07 875 000 218 750 p.m. 218 750 p.m. 218 750 875 000 218 750 875 000 437 500 

Rezervă           

Total 875 000 218 750 p.m. 218 750 p.m. 218 750 875 000 218 750 875 000 437 500 

Comentarii: 

După tabelul: 

32 02 77 19        

Se modifică textul după cum urmează: 

Se va dezvoltaVa fi creată o dimensiune europeană pentru sectorul privat care să completeze inițiativele 
actuale „ascendente” în domeniul climei și al energiei de la nivelul autorităților locale (de exemplu, 
Convenția primarilor). Prin implicarea societăților și în special a IMM-urilormarilor societăți private (din 
sectorul industrial și comercial) pentru a da naștere unei mișcări (pe bază voluntară) la nivelul Uniunii, pot fi 

sporite amploarea, impactul și sinergiile măsurilor adoptate la diferite niveluri de guvernanță.  Sunt necesare 
stimulente pe bază voluntară, deoarece se estimează că proporția emisiilor de CO2 generate de industrie va 
crește în termeni relativi până în 2050 în comparație cu sectoarele aprovizionării cu energie și transportului 
rutier. 

Se adaugă următorul text: 

Stimulentele voluntare vor juca un rol esențial în reducerea emisiilor de CO2 și este nevoie să se ia 

măsuri, în special pentru IMM-urile europene. În plus, va fi nevoie de o serie de programe de sprijin 

pentru redresarea economică în urma epidemiei de COVID-19, întrucât acesta va fi un moment decisiv 

pentru ca întreprinderile să își revizuiască prioritățile și investițiile. Inițiativa ar trebui să contribuie la 

canalizarea unei părți echitabile a fondurilor întreprinderilor către investiții sustenabile, care să sprijine 

Pactul ecologic european. Printre acestea se numără investiții care îmbunătățesc eficiența energetică, 

aprovizionarea cu energie curată și utilizarea de tehnologii sustenabile și de răspuns la cerere.  

Justificare: 

Proiect-pilot — Întreprinderile din UE au luat măsuri de decarbonizare a operațiunilor și de adoptare a unor 
politici în conformitate cu tranziția către o energie curată și, mai recent, cu Pactul ecologic european. 
Această inițiativă reunește întreprinderi din sectorul privat, în special IMM-uri, pentru a face schimb de 
practici și pentru a dezvolta idei scalabile concrete într-o lume post-Covid-19. Propunerea se bazează pe 

proiectul-pilot existent și solicită o majorare pentru a permite inițiativei să aibă un impact mai puternic și să 
implice mai multe IMM-uri într-o perioadă în care multe dintre ele își vor regândi prioritățile. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 188 
=== ITRE/5032 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul PP 02 20 07 — Proiect-pilot — Stimularea implicării întreprinderilor în tranziția energetică 
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Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  02 20 07 875 000 218 750 p.m. 218 750 p.m. 218 750 875 000 218 750 875 000 437 500 

Rezervă           

Total 875 000 218 750 p.m. 218 750 p.m. 218 750 875 000 218 750 875 000 437 500 

Comentarii: 

Se elimină următorul text: 

Fostul post 

 Se modifică textul după cum urmează: 

Va fi creată o dimensiune europeană pentru sectorul privat care să completeze inițiativele actuale 
„ascendente” în domeniul climei și al energiei de la nivelul municipalităților și al autorităților locale (de 

exemplu, Convenția primarilor). Prin implicarea societăților și, în special, a IMM-urilormarilor societăți 
private (din sectorul industrial și comercial) pentru a da naștere unei mișcări (pe bază voluntară) la nivelul 
Uniunii, pot fi sporite amploarea, impactul și sinergiile măsurilor adoptate la diferite niveluri de guvernanță. 
Sunt necesare stimulente pe bază voluntară, deoarece se estimează că proporția emisiilor de CO2 generate de 

industrie va crește în termeni relativi până în 2050 în comparație cu sectoarele aprovizionării cu energie și 
transportului rutier. 

Se adaugă următorul text: 

Stimulentele voluntare vor juca un rol esențial în reducerea emisiilor de CO2, în special în rândul IMM-

urilor europene. În plus, va fi nevoie de o serie de programe de sprijin pentru red resarea economică în 

urma epidemiei de COVID-19, întrucât acest lucru va fi un moment decisiv pentru ca întreprinderile să își 

revizuiască prioritățile și investițiile. Inițiativa ar trebui să contribuie la canalizarea unei părți echitabile a 

fondurilor întreprinderilor către investiții durabile care să sprijine Pactul verde european. Printre acestea 

se numără investiții care îmbunătățesc eficiența energetică, aprovizionarea cu energie curată și utilizarea 

de tehnologii sustenabile și de răspuns la cerere. 

Justificare: 

Proiect-pilot — Întreprinderile din UE au luat măsuri de decarbonizare a operațiunilor și de adoptare a 
politicilor în conformitate cu tranziția către o energie curată și, mai recent, cu Pactul verde european. 

Această inițiativă reunește întreprinderi din sectorul privat și, în special, IMM-uri pentru a face schimb de 
practici și pentru a dezvolta idei scalabile concrete într-o lume post-COVID-19. Propunerea se bazează pe 
proiectul-pilot existent și solicită o creștere pentru a permite inițiativei să aibă un impact mai puternic și să 
implice mai multe IMM-uri într-o perioadă în care multe dintre ele își vor regândi prioritățile. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 189 
=== ITRE/5033 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul PP 02 20 08 — Proiect-pilot — Dezvoltarea inteligenței artificiale (IA) pentru diagnosticarea și 
tratamentul cancerului pediatric 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  02 20 08 1 000 000 250 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 500 000 750 000 1 500 000 1 250 000 

Rezervă           

Total 1 000 000 250 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 500 000 750 000 1 500 000 1 250 000 
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Justificare: 

Raritatea formelor de cancer pediatric impune o abordare bazată pe colaborare pentru a reuni și a integra 
datele colectate în toate statele membre, inclusiv cele mai bune practici și noile tehnologii, pentru a dezvolta 
în continuare soluții comune. Inteligența artificială și învățarea automată sunt instrumente viitoare ce vor 
servi la prelucrarea seturilor de date complexe și la promovarea medicinei de precizie a cancerului pentru toți 
tinerii din Europa. Elaborarea de aplicații ale tehnologiilor de inteligență artificială va îmbunătăți 

diagnosticarea și gestionarea bolilor, precum și dezvoltarea unor terapii eficiente. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 260 
=== CULT/5910 === 

Depus de Comisia pentru cultură și educație 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul PP 02 20 10 — Proiect-pilot — Elaborarea unei agende strategice de cercetare, inovare și punere în 
practică și a unei foi de parcurs pentru realizarea deplinei egalități a limbilor în mediul digital în Europa 
până în 2030 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  02 20 10 1 800 000 450 000 p.m. 900 000 p.m. 900 000 2 000 000 100 000 2 000 000 1 000 000 

Rezervă           

Total 1 800 000 450 000 p.m. 900 000 p.m. 900 000 2 000 000 100 000 2 000 000 1 000 000 

Comentarii: 

Înainte de paragraful: 

Fostul post 

Se adaugă următorul text: 

UE are 24 de limbi oficiale ale statelor membre. În plus, există limbi regionale neoficiale, precum și limbi 

ale minorităților, limbi ale imigranților și limbi ale partenerilor comerciali importanți. Mai multe studii 

au scos la iveală dezechilibre enorme în ceea ce privește tehnologiile  lingvistice digitale. Doar foarte 

puține limbi, precum engleza, franceza și spaniola, se bucură de un sprijin tehnologic bun, în timp ce 

peste 20 de limbi sunt pe cale de dispariție în mediul digital. Studiul recent intitulat „Language equality in 

the digital age” (Egalitatea limbilor în era digitală), comandat de Comitetul STOA al PE, include 11 

recomandări generale pentru a aborda această amenințare tot mai mare. Studiul a fost urmat de o 

rezoluție a PE, P8_TA-PROV(2018)0332, care a avut același titlu (un raport comun al comisiilor CULT și 

ITRE) și a fost adoptată de PE cu 592 de voturi pentru. Rezoluția conține 45 de recomandări generale, 

dintre care mai multe sunt inspirate din studiul STOA. 

Multilingvismului bazat pe tehnologie îi lipsește o piesă esențială și critică pentru misiunea sa – o agendă 

strategică de cercetare și de implementare. Obiectivul acestui proiect-pilot este de a elabora o agendă și o 

foaie de parcurs pentru realizarea egalității lingvistice depline în mediul digital în Europa până î n 2030. 

În strânsă colaborare cu instituțiile europene, proiectul va reuni toate părțile interesate (inclusiv 

industria, cercetarea, inovarea, inovarea la nivel național, administrațiile publice naționale și 

internaționale, asociațiile), va iniția un dialog structurat și consultări publice, va organiza sesiuni de 

brainstorming și conferințe în întreaga Europă, va reuni toate inițiativele care în prezent se derulează 

izolat și fragmentat, pentru a elabora o strategie durabilă și integrată pentru tehnologiile  limbajului uman 

din Europa în toate sectoarele și aspectele relevante ale vieții: comerțul, educația, sănătatea, turismul, 

cultura și guvernanța, printre altele. Aceasta va include, de asemenea, o analiză a impactului 

tehnologiilor IA asupra peisajului lingvistic din Europa, inclusiv în ceea ce privește exodul din ce în ce 
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mai mare de tinere talente către alte continente. 

Justificare: 

Multilingvismului bazat pe tehnologie îi lipsește o piesă esențială și critică pentru misiunea sa – o agendă 
strategică de cercetare și de implementare. Obiectivul acestui proiect-pilot este de a elabora o agendă și o 

foaie de parcurs pentru realizarea egalității lingvistice depline în mediul digital în Europa până în 2030. 
Proiectul va reuni toate inițiativele care în prezent se derulează izolat și fragmentat, pentru a elabora o 
strategie durabilă și integrată pentru tehnologiile limbajului uman din Europa în toate sectoarele și aspectele 
relevante ale vieții. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 447 
=== TRAN/5518 === 

Depus de Comisia pentru transport și turism 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 02 21 01 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  02 21 01       3 000 000 2 000 000 3 000 000 2 000 000 

Rezervă           

Total       3 000 000 2 000 000 3 000 000 2 000 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Facilitarea gestionării și a dezvoltării sustenabile a porturilor în bazinul Rin-Main-

Dunăre 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Porturile din bazinul Rin-Main-Dunăre sunt noduri semnificative în cadrul lanțurilor logistice și de 

transport care formează coloana vertebrală economică a regiunii Dunării. Deși porturile eficiente sunt 

vitale pentru dezvoltarea socioeconomică a hinterlandului lor, traficul naval conex, manipularea 

mărfurilor în porturi și conexiunile interioare terestre pot avea un impact nega tiv asupra mediului (de 

exemplu, poluarea, emisiile de CO2), asupra populației și asupra potențialului economic al portului în 

sine. Cu toate acestea, porturile sunt afectate, de asemenea, de impactul asupra mediului (de exemplu, 

schimbările climatice, cum ar fi fenomenele meteorologice extreme, creșterea nivelului mărilor, 

inundațiile, secetele). Creșterea gradului de sensibilizare cu privire la mediu și la schimbările climatice 

creează noi provocări pentru dezvoltarea sustenabilă a porturilor.  

Aceste provocări impun ca porturile să identifice și să pună în aplicare noi soluții ecologice și sustenabile, 

inclusiv îmbunătățiri ale eficienței energetice, strategii de mediu și instrumente de monitorizare care să 

sprijine tranziția la energia din surse regenerabile și emisii zero, precum și respectarea deplină a 

legislației relevante a UE în domeniul mediului și al climei. Având în vedere un obiectiv important al 

Pactului verde al UE, transferul încărcăturii către porturile de navigație interioară și de cale fera tă, 

porturile interioare și fluviale din bazinul Rin-Main-Dunăre vor deveni puncte focale pentru dezvoltarea 

sustenabilă a coridorului TEN-T Rin-Main-Dunăre. 

Pentru a gestiona cât mai bine provocările în mod eficient, se are în vedere o abordare în două etape: 

? Etapa 1 — Proiect-pilot (PP) — abordarea impactului asupra mediului ca urmare a activităților 

portuare ale porturilor fluviale și maritime selectate din bazinul Rin-Main-Dunăre, prin dezvoltarea și 

punerea în aplicare a unor instrumente specifice (EMS) și prin definirea unui plan de acțiune specific 

pentru porturi pentru operațiuni portuare sustenabile. 
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? Etapa 2 — Acțiunea pregătitoare (AP) — pornind de la concluziile proiectului-pilot și permițând 

lansarea pe scară largă a unui plan integrat de acțiune privind porturile verzi pentru Dunăre, ca parte a 

unei noi AP. În acest scop, platforma de coordonare și colaborare instituită recent, rețeaua de porturi a 

bazinului Rin-Main-Dunăre (DPN) va funcționa ca structură de guvernanță extinsă.  

În PP, șapte (7) porturi selectate pentru râuri și râuri maritime, care prezintă un eșantion reprezentativ de 

aproximativ șaptezeci (70) de porturi din regiunea Dunării, vor aborda în comun responsabilitățile lor în 

materie de mediu prin dezvoltarea și punerea în aplicare a sistemelor de management de mediu (EMS), 

precum și elaborarea de planuri de acțiune specifice pentru porturi care să creeze un nucleu de 

implementare la scară largă a gestionării și a operațiunilor portuare sustenabile din punctul de vedere al 

mediului. 

În timp ce fiecare sistem de management de mediu este unic pentru cultura, structura, activitățile și 

aspectele de mediu prioritare ale unei organizații, în cadrul proiectului, modelul „planifică-execută-

verifică-acționează”, precum și sistemul de management de mediu și audit sunt transferate de la 

partenerii beneficiari ai PP către alte porturi din bazinul Rin-Main-Dunăre, precum și către grupurile 

țintă identificate (utilizatorii portuari, proprietarii de mărfuri, furnizorii de servicii logistice, publ icul 

larg). Prin urmare, va fi definit un cadru general accesibil de sprijinire a planificării operațiunilor 

portuare sustenabile, care să faciliteze atenuarea riscurilor potențiale și să încurajeze autoritățile 

portuare și operatorii portuari și de terminal să se implice alături de agendele privind sustenabilitatea și 

să își planifice operațiunile portuare și proiectele de extindere a capacității și de infrastructură portuară 

emergentă viitoare într-o manieră sustenabilă și inteligentă. Planurile de acțiune elaborate specifice 

pentru porturi ale celor șapte porturi tip vor servi drept bune practici pentru cele ce vor urma. Unele 

dintre măsurile propuse în planurile de acțiune vor fi relevante din punct de vedere comercial și vor fi 

chiar eligibile pentru finanțare. Punerea lor în aplicare cu ajutorul împrumuturilor va fi luată în 

considerare. Vor fi analizate instituții financiare precum BEI, BERD, dar și noi mijloace de finanțare 

(contractarea energiei, finanțarea participativă). 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

Numeroase porturi din bazinul Rin-Main-Dunăre au fost afectate de poluarea anterioară a mediului și de 
acumularea de plăți restante din investițiile în materie de prevenție ecologică și restaurare. Dezvoltarea unei 
rețele a porturilor verzi în bazinul Rin-Main-Dunăre care să abordeze aspectele legate de mediu și climă în 
mod integrat va asigura dezvoltarea sustenabilă a acestora, în conformitate cu foaia de parcurs a UE privind 

Pactul verde și cu politicile-cheie. În plus, necesitatea de a se redresa în urma crizei cauzate de COVID-19 
prin crearea de locuri de muncă și creșterea ecologică consolidează cazul pentru această AP care poate fi 
dezvoltată într-o acțiune pregătitoare. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 210 
=== REGI/6252 === 

Depus de Comisia pentru dezvoltare regională 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Se adaugă: PP 02 21 01 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  02 21 01       2 000 000 1 500 000 2 000 000 1 500 000 

Rezervă           

Total       2 000 000 1 500 000 2 000 000 1 500 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Sprijin acordat regiunilor și orașelor din America Latină pentru a promova politici de 

dezvoltare economică mai sustenabile 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

În cel mai recent raport al său (februarie 2020), „O abordare teritorială a obiectivelor de dezvoltare 

durabilă”, OCDE susține că orașelor și regiunilor le revine o responsabilitate esențială în realizarea 

dezvoltării durabile, pe baza obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite. De fapt, 

organizația estimează că nu mai puțin de 105 dintre cele 169 de ODD-uri nu vor fi atinse fără implicarea 

corespunzătoare a administrațiilor de la nivel subnațional. 

Abordarea teritorială se află în centrul eforturilor UE de promovare a dezvoltării durabile ș i de realizare 

a obiectivelor consacrate sub forma ODD, în special prin intermediul programelor de dezvoltare 

regională și urbană, care beneficiază de sprijin din fondurile structurale și de investiții ale UE (fondurile 

ESI). 

În țările din America Latină, este necesar în egală măsură să se realizeze progrese în privința promovării 

unui model mai sustenabil de dezvoltare economică și a realizării ODD-urilor. Cu toate acestea, efortul de 

a realiza aceste obiective trebuie corelat cu cel de a asigura o mai mare descentralizare, pentru a promova 

o mai mare implicare a actorilor de la nivel local, care sunt în mod direct afectați de provocările existente, 

în special de schimbările climatice. 

Proiectul-pilot va utiliza experiența regiunilor sau a orașelor din UE care au pus în aplicare programe 

sprijinite de fondurile ESI, pentru a veni în sprijinul omologilor lor din America Latină.  

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

Proiectul-pilot va încerca să exploreze modalități prin care UE poate ajuta autoritățile din anumite țări 
selecționate din America Latină, implicând și organizațiile regionale de integrare, să dezvolte mecanisme 

subnaționale pentru a desfășura o politică de dezvoltare durabilă și, în acest mod, să dea un impuls 
procesului de descentralizare și guvernanței pe mai multe niveluri. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 209 
=== REGI/6251 === 

Depus de Comisia pentru dezvoltare regională 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 02 21 01 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  02 21 01       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Rezervă           

Total       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Mobilitate rurală durabilă pentru a asigura reziliența în contextul COVID-19 și a sprijini 

ecoturismul 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

În întreaga UE, satele și regiunile rurale suferă din cauza izolării cronice, ceea ce duce la pierderea 

dinamismului cultural și economic, îmbătrânirea populației și la o dependență puternică, în materie de 

mobilitate, de transportul individual. Criza COVID-19 a agravat mult vulnerabilitatea acestor zone și a 

creat provocări enorme - printre altele pentru sectorul european al turismului. Tendințele înregistrate 

înainte de criză arată că există o cerere puternică și tot mai intensă de destinații turistice rurale 

sustenabile. Zonele rurale au un potențial natural, uman, economic și cultural semnificativ, iar 

dezvoltarea lor sprijină creșterea economică regională. Oferirea unor soluții durabile de transport rural, 

sprijinind în același timp sustenabilitatea destinațiilor turistice care nu sunt asociate cu rutele turistice 

consacrate reprezintă o soluție avantajoasă din toate punctele de vedere, contribuind la reducerea 

consecințelor negative legate de transport pe care le presupune turismul, precum și la promovarea unor 

alternative de mobilitate mai sustenabile pentru cetățenii din zonele rurale. Opțiunile de mobilitate 

durabilă insuficiente descurajează adesea alegerea unor destinații turistice rurale de către turiști, 

împiedicând astfel dezvoltarea turismului durabil. Conexiunile insuficiente cu rețelele locale de transport 

public descurajează, de asemenea, eforturile furnizorilor locali de a oferi destinații și activități sustenabile 

și cu emisii scăzute de dioxid de carbon. 

Procesul de elaborare a politicilor UE în domeniul mobilității durabile în zonele rurale se află încă într-

un stadiu incipient de dezvoltare. Prin urmare, proiectul-pilot se va baza pe povestea de succes a 

planurilor de mobilitate urbană durabilă (PMUD) implementate în contextul urban și va institui un 

echivalent rural al acestora, constând în planuri de mobilitate rurală durabilă integratoare, care să aibă 

în vedere atât nevoile populațiilor locale, cât și pe cele ale turiștilor. Proiectul se va baza, de asemenea, pe 

bunele practici identificate prin SMARTA și SMARTA 2 (zonele rurale inteligente de transport), care se 

referă la soluțiile de mobilitate partajată durabilă interconectată cu transportul public, ce sunt sprijinite 

de servicii de informare privind transportul multimodal. Noua propunere va urmări o gamă mai largă de 

obiective decât proiectele anterioare și va veni în completarea acestora, punând accentul pe 

interconectarea nevoilor în materie de mobilitate și atingând aspecte care țin de mobilitatea specifică 

turismului rural. Un accent deosebit va fi pus pe redresarea zonelor rurale și îndepărtate în perioada de 

după criza COVID-19. Pornind de la principiile directoare ale PMUD, PP va identifica „zonele rurale 

funcționale” respective pe baza fluxurilor reale de persoane și de bunuri, precum și cu scopul de a 

interconecta și promova destinațiile turistice locale sustenabile. Această dublă orientare va crea sinergii 

între nevoile în materie de mobilitate ale populațiilor locale și ale turiștilor. Îmbunătățirea soluțiilor de 

mobilitate durabilă în sezonul de vârf va crea locuri de muncă pentru localnici (atât în sectorul 

transporturilor, cât și în cel turistic) și va genera venituri sezoniere care vor putea finanța soluții 

permanente de mobilitate durabilă. La sfârșitul perioadei de punere în aplicare a PP, evaluarea va 

analiza nivelurile de utilizare a soluțiilor propuse, gradul de satisfacție a utilizatorilor, precum și 

reducerea emisiilor de GES. 

Proiectul-pilot va analiza modul optim de organizare și dezvoltare a zonelor rurale, care oferă soluții de 

mobilitate specifice, pentru a asigura conectarea acestora cu aglomerările urbane învecinate. În acest 
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scop, se va ține seama de impactul asupra practicilor în materie de mobilitate al piețelor modificate ale 

forței de muncă, inclusiv de impactul planurilor de mobilitate ale întreprinderilor și de aspectele 

transfrontaliere, de impactul digitalizării, precum și de Pactul verde european și de impactul acestuia 

asupra mobilității inteligente durabile în zonele rurale și asupra  turismului. Pot fi identificate posibilități 

de sinergie cu alte proiecte în curs, dacă se orientează atenția către interoperabilitate, interconectivitate, 

intermodalitate (incluzând mersul pe jos și cu bicicleta), dezvoltarea regională durabilă, coeziune , 

ocuparea forței de muncă, tranziția justă, digitalizare, cercetare și dezvoltare și inovare. O altă legătură 

cu obiective europene existente ar fi continuarea cercetărilor în vederea instituirii unui sistem european 

de informare, gestionare și plată în domeniul transportului multimodal. Pentru a sprijini în continuare 

turismul rural în Europa, PP ar trebui să fie direcționat către dezvoltarea unei aplicații/a unui site web 

care să ofere o recomandare în materie de ecoturism pe baza locației curente a util izatorului, oferind 

totodată informații despre distanțele de parcurs și facilitățile din fiecare regiune de ecoturism.  

Proiectul-pilot promovează: 

Partajarea și utilizarea în comun a autoturismelor și partajarea bicicletelor electrice interconectate cu 

transportul public; 

Utilizarea de vehicule cu capacitate de răspuns la cerere, către care se pot transmite rezervări prin apeluri 

telefonice și pe cale electronică, permițând gruparea unor solicitări de transport similare pentru a 

economisi energie și a oferi servicii de transport „de la ușă la ușă”; 

Elaborarea de noi soluții digitale și organizatorice pentru a mări frecvența serviciilor de transport oferite 

în regiunile montane cu sate dispersate. 

PP va sprijini autoritățile locale și furnizorii de servicii de turism rural durabil să își conecteze destinațiile 

turistice la rețelele de mobilitate durabilă existente și să adapteze ofertele de transport public la nevoile 

turiștilor (planificare orară, frecvențe, coerență și informare în ceea ce privește liniile ș i modurile de 

transport, posibilitatea de a cumpăra legitimații de transport zilnice intermodale). Proiectul-pilot sprijină 

identificarea și promovarea activităților și a destinațiilor care pot fi realizate/sunt accesibile prin 

intermediul mobilității durabile. Pentru furnizorii locali de servicii de turism durabil, PP va pune la 

dispoziție finanțare din partea UE pentru a investi în infrastructura de mobilitate durabilă care 

conectează destinațiile lor cu rețeaua de transport local, asigurând, de exemplu:  

Noi piste pentru biciclete și drumeții, în combinație cu transportul public; 

Finanțare europeană pentru bicicletele electrice. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018 /1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

Obiectivul Pactului verde european de „a nu lăsa pe nimeni în urmă” și de a asigura „o tranziție justă” 
trebuie să se aplice și mobilității rurale. Prin urmare, acest proiect-pilot ar trebui să vizeze, pe de o parte, 
reducerea emisiilor de CO2 generate de sectorul transporturilor și, pe de altă parte, promovarea  unor legături 
de transport mai bune în zonele îndepărtate și rurale (inclusiv în regiunile izolate), precum și consolidarea 
capacităților. Acțiunile preconizate de PP ar trebui să aibă în vedere, în mod specific, și persoanele care nu 

pot sau nu doresc să dețină un autoturism — de exemplu femeile, tinerii, persoanele în vârstă, persoanele cu 
dizabilități și persoanele defavorizate din punct de vedere social — pentru a promova accesibilitatea și 
incluziunea. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 905 
=== R-E//7474 === 

Depus de Grupul Renew Europe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 02 21 01 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  02 21 01       1 200 000 600 000 1 200 000 600 000 

Rezervă           

Total       1 200 000 600 000 1 200 000 600 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Finalizarea tranzițiilor ecologice și digitale: o Alianță digitală și ecologică europeană  

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Uniunea Europeană are ambiția de a fi un lider mondial în lupta împotriva schimbărilor climatice și 

pentru sustenabilitate, mobilizând întreaga economie europeană cu obiectivul de a atinge neutralitatea 

climatică și de a trece la o economie circulară, în paralel cu efortul pentru transformarea digitală. 

Tranziția ecologică și transformarea digitală vor constitui, de asemenea, cei doi piloni principali ai 

redresării economice europene post-Covid-19. 

Pe de o parte, Europa trebuie să valorifice potențialul tehnologiilor și soluțiilor digitale, ca factori de 

stimulare a tranziției verzi, deoarece tehnologiile digitale au potențialul de a reduce emisiile în toate 

sectoarele cu de 10 ori mai mult decât emit ele însele. Un raport recent elaborat de GSMA și Carbon 

Trust a calculat că, în 2018, tehnologia mobilă a permis o reducere a emisiilor de CO2 de aproape 10 ori 

mai mare decât amprenta globală de carbon a industriei mobile în sine. Se estimează că, până în 2030, 

soluțiile digitale ar putea contribui la reducerea cu 20 % a emisiilor de CO2.  

Pe de altă parte, „pregătirea Europei pentru era digitală” poate și contraveni obiectivelor Pactului 

ecologic. Sectorul TIC este responsabil pentru 5-9 % din consumul mondial de energie și fără măsuri 

adecvate de ajustare pentru ecologizare, consumul ar putea crește la 20 % până în 2030. Europa se 

situează pe locul al doilea după Asia în ceea ce privește deșeurile de echipamente electrice și electronice, 

cu peste 12 milioane de tone pe an. Generarea de deșeuri electronice crește cu 3 -5 % pe an în UE și 

reciclăm mai puțin de 40 %. Valoarea pierdută în deșeurile electronice, cum ar fi cea din pământurile 

rare și metalele prețioase, este estimată la 55 miliarde EUR pe an la nivel mondial.  

Pentru a garanta că noile tehnologii, infrastructuri și soluții digitale permit atingerea obiectivelor 

climatice europene (TIC pentru mediu) și că însuși sectorul TIC își reduce  amprenta de carbon (TIC 

ecologică), toate părțile interesate relevante trebuie să se angajeze. Acestea trebuie să îmbunătățească 

eficiența energetică, să reducă consumul total de energie și să utilizeze sursele regenerabile, acolo unde 

este posibil, precum și să îmbunătățească eficiența materialelor și circularitatea produselor lor, pentru a 

reduce la minimum deșeurile electronice și a maximiza valoarea pentru economia și consumatorii noștri.  

Piața și factorii de decizie politică trebuie să ia măsuri rapide și hotărâte în direcția unei economii mai 

puternic digitalizate, circulare, neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei și modernizate. 

Cu toate acestea, UE nu dispune de forum pentru a reuni toți actorii relevanți. Alianța digitală și 

ecologică este propusă ca o inițiativă care urmărește promovarea unui angajament puternic al sectorului 

digital în favoarea mediului. Aceasta ar trebui să creeze un cadru coerent și fiabil care să poată susține 

eforturile industriei digitale, nu numai pentru a deveni neutră din punctul de vedere al impactului asupra 

climei, ci și pentru a contribui la obiectivele climatice ale altor sectoare, cum ar fi agricultura, 
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mobilitatea, energia, dezvoltarea urbană și industria prelucrătoare.  

Sub supravegherea Comisiei Europene, Alianța digitală și ecologică: 

1. va colecta, verifica și monitoriza angajamentele și rezultatele obținute de către actorii de pe piață și alte 

organizații, pe baza unui cadru de evaluare și monitorizare convenit; 

2. va publica, examina și dezbate un studiu privind impactul noilor tehnologii digitale asupra mediului; 

3. va propune și va implementa un cadru de indicatori ecologici pentru TIC, precum și un premiu 

european pentru tehnologiile digitale verzi, care să fie acordat pentru inovația europeană cea mai 

ecologică și disruptivă, în cadrul unui eveniment anual organizat de Alianța digitală și ecologică. Aceste 

inițiative vor oferi vizibilitate și vor recompensa bunele practici ecologice.  

Alianța digitală și ecologică va include industria TIC și părțile interesate relevante, inclusiv factorii de 

decizie de la nivel local și regional și ONG-urile de mediu. Se va construi un mediu de cooperare de 

încredere pentru a evalua și a monitoriza angajamentele și punerea lor în aplicare, pentru a face schimb 

de bune practici și pentru a elabora recomandări de politici. 

Evenimentele vor fi organizate de Alianța digitală și ecologică sub auspiciile Comisiei Europene, în 

colaborare cu partenerii locali. Acestea pot avea loc în diferite state membre, concentrându-se asupra 

principalelor domenii de politică care fac legătura dintre Pactul ecologic european și noile strategii 

digitale și industriale ale UE. 

Acțiunile care fac legătura dintre Pactul ecologic european și noile strategii digitale și industriale ale UE 

includ, printre altele: 

1. colectarea angajamentelor diferitelor organizații în ceea ce privește obiectivele lor ecologice de 

accelerare a acțiunilor pentru realizarea obiectivelor Pactului ecologic european;  

2. metode actualizate de evaluare a impactului tehnologiilor și serviciilor digitale ecologice și 

monitorizarea angajamentelor membrilor; 

3. contribuția la ecologizarea sectorului TIC, cu un accent deosebit pe prioritățile Comisiei Europene, 

astfel cum sunt definite în Pactul ecologic european, în pachetul privind strategia digitală și în planul de 

acțiune privind economia circulară; 

4. maximizarea potențialului TIC pentru mediu, de exemplu asigurând faptul că inteligența artificială, 

tehnologia 5G, cloud și edge computing și internetul obiectelor pot accelera și maximiza impactul 

politicilor noastre de mediu; 

5. sprijinirea actorilor naționali și regionali care folosesc achiziții publice ecologice pentru soluții 

digitale; 

6. îmbunătățirea disponibilității informațiilor privind caracteristicile ecologice a le dispozitivelor 

electronice vândute în UE. 

Această listă nu este exhaustivă. 

Evenimentele ar trebui transmise în direct pe internet pentru a asigura o largă acoperire publică și 

accesibilitate pentru un număr cât mai mare de cetățeni europeni. Rezultatele evenimentelor ar urma să 

contribuie la evaluarea politicilor. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 
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966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

În urma crizei Covid-19 va fi și mai multă nevoie de a ne alinia cele două priorități comune principale 
stabilite pentru mandatul nostru: tranziția ecologică și tranziția digitală. Europa nu va reuși una dintre 

tranziții fără ajutorul celeilalte. Succesul redresării va depinde de realizarea la timp a ambelor tranziții. Prin 
urmare, este necesar un angajament ferm din partea tuturor părților interesate, însoțit de un mecanism de 
monitorizare, sub forma unei structuri ca Alianța digitală și ecologică. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 48 
=== JURI/6412 === 

Depus de Comisia pentru afaceri juridice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 02 21 01 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  02 21 01       400 000 200 000 400 000 200 000 

Rezervă           

Total       400 000 200 000 400 000 200 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Contracte inteligente – Standarde europene pentru protocoalele de tranzacții automate 

care execută contracte 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Obiectivul acestui proiect-pilot este să evalueze fezabilitatea tehnică și legală a adoptării la nivelul întregii 

UE a tehnologiei contractelor inteligente și să stabilească cerințe pentru protocoalele contractelor 

inteligente, pentru a permite contractelor inteligente să reprezinte contracte valide din punct de vedere 

juridic în temeiul dreptului contractelor din statele membre. Proiectul-pilot ar trebui să evalueze, prin 

urmare, cerințele care trebuie îndeplinite de contractele inteligente pentru a se conforma principiilor 

dreptului european al contractelor și pentru a garanta interesele cetățenilor și consumatorilor europeni.  

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

Contractele inteligente sunt protocoale de tranzacții automate bazate pe tehnologia registrelor distribuite care 
reglementează execuția termenilor unui contract. Pe măsură ce adoptarea acestor tehnologii devine tot mai 

frecventă, se impune clarificarea cerințelor impuse contractelor inteligente pentru a asigura că respectă pe 
deplin principiile dreptului european al contractelor. Un proiect-pilot al UE ar analiza cerințele comune din 
Uniune, evitând fragmentarea pe piața unică digitală în ceea ce privește validitatea contractelor inteligente. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Proiect de amendament 190 
=== ITRE/5034 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 02 21 01 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  02 21 01       4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 

Rezervă           

Total       4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Efectul vehiculelor eficiente din punct de vedere energetic și al vehiculelor generatoare 

de energie solară asupra capacității rețelei și a infrastructurii de încărcare 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Întrucât extinderea infrastructurii de încărcare și creșterea capacității rețelei sunt aspecte importante 

pentru ca Pactul verde al UE să aibă succes, la nivelul cererii acest lucru poate fi îmbunătățit atât prin 

creșterea eficienței energetice, cât și prin creșterea cantității de energie produse la bordul vehiculelor. 

Programele de studiu menționează ca domenii de acțiune atât eficiența energetică a vehiculelor, cât și 

inovațiile în ceea ce privește rețeaua/infrastructura de încărcare care utilizează soluții de încărcare 

inteligente. Cu toate acestea, nu au existat studii care să se axeze pe combinația dintre eficiența 

energetică la nivel de vehicul, generarea de energie la bordul vehiculului și impactul asupra 

infrastructurii de încărcare și care să testeze în condiții reale rezultatele acestei combinații cu ajutorul 

unor proiecte-pilot. Pactul verde al UE a anunțat că sunt necesare 1 milion de stații de încărcare pentru a 

face față nevoilor apărute odată cu introducerea vehiculelor electrice. Axarea pe eficiența energetică și pe 

generarea de energie solară la bordul vehiculelor ar putea duce la scăderea cererii de energie pentru 

infrastructura de încărcare. Prin urmare, politica în acest domeniu poate fi adaptată pentru a valorifica 

această oportunitate. Studiile efectuate într-o etapă incipientă arată rezultate promițătoare. O creștere de 

20 % până la 40 % a eficienței energetice a vehiculelor are drept efect scăderea cu aproape 60 % a cererii 

de energie a acestor vehicule. În plus, un operator de rețea din Țările de Jos a arătat că s -ar putea ajunge 

la o scădere a investițiilor necesare în infrastructura de încărcare pentru vehiculele electrice cu peste 30 

%. Aceste rezultate sunt obținute în urma autoîncărcării vehiculelor eficiente din punct de vedere 

energetic, capabile să se încarce într-un ritm rapid chiar și folosind rețele de 220-230 V. Modelele de flux 

energetic ale RTO-urilor ar putea fi utilizate pentru a determina cu mai multă precizie acest efect. 

Obiectivul acestui proiect-pilot este de a evalua eficiența energetică a vehiculelor personale, a vehiculelor 

de transport public și a vehiculelor utilitare (în kilometri parcurși per kWh consumat), precum și de a 

evalua potențialul de producere a energiei solare la bordul vehiculelor, prin realizarea de experimente în 

condiții reale de utilizare. Prin intermediul acestui proiect-pilot se vor realiza unele dintre primele 

experimente axate pe generarea de energie solară la bordul vehiculelor și pe scară mai largă, în diferite 

modalități și locații. Cerințele legate de taxarea fiecărui vehicul stabilite după experiment vor putea 

furniza dovezi în favoarea consolidării politicii UE privind stimularea și accelerarea reducerii emisiilor 

generate de transporturi. În plus, o astfel de politică adaptată va stimula dezvoltarea de lanțuri valorice 

ale UE pentru generarea de energie solară la bordul vehiculelor, o evoluție care are, la rândul său, 

potențialul de a crește oportunitățile de ocupare a forței de muncă. 

Va fi realizat un studiu comparativ cu privire la nevoile de încărcare ale vehiculelor cu un grad scăzut și 

ale celor cu un grad ridicat de eficiență energetică. Se urmărește ca specificațiile în ceea ce privește 

numărul maxim de pasageri, capacitatea de încărcare sau volumul vehiculelor să fie comparabile. Pe 

lângă criteriul eficienței energetice, evaluarea va urmări și rezultatele vehiculelor generatoare de energie 
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în raport cu cele ale vehiculelor care nu generează energie. Potenția lul de generare de energie al 

vehiculelor diferă în funcție de locație și, prin urmare, diferite locații din UE vor fi evaluate, cu un accent 

special pe țările din sudul și estul Uniunii Europene. 

În cele din urmă, se va evalua modul în care ar putea fi reduse numărul elementelor conectate la 

infrastructura de încărcare și distanța dintre acestea. În concluzie, acest proiect-pilot poate oferi 

informații utile privind efectele eficienței energetice a vehiculelor și ale generării de energie solară la 

bordul acestora, putând oferi astfel o valoare adăugată elaborării de politici ale UE care să permită 

dezvoltarea vehiculelor electrice și să stimuleze lanțurile valorice și ocuparea forței de muncă din Uniune 

în acest domeniu. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

Propunerea vizează evaluarea corelației dintre economiile realizate în cadrul conversiei energetice a 
vehiculelor și capacitatea de generare de energie solară vehiculelor electrice, pe de o parte, și cerințele unui 

vehicul asociate cu cererea de energie furnizată de către infrastructura de încărcare. Eficiența energetică 
combinată cu generarea la bordul vehiculelor a energiei solare are un impact pozitiv asupra autonomiei 
bateriei, a vitezei de încărcare (în km/h) și va scădea necesarul de energie ce trebuie furnizat vehiculului de 
către infrastructura de încărcare. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 128 
=== IMCO/6357 === 

Depus de Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 02 21 01 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  02 21 01       3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000 

Rezervă           

Total       3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000 

Rubrică: 

Promovarea digitalizării sectorului public și a tranziției verzi în Europa prin utilizarea unei platforme 

europene GovTech inovatoare 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Fostul post 

09 05 77 13        

Acest proiect-pilot propune acordarea de granturi de către Comisia Europeană uneia sau mai multor 

ONG-uri în vederea sprijinirii unor inițiative vizând eliminarea rapidă a materialelor care conțin abuzuri 

sexuale asupra copiilor și sunt publicate pe internet. Este important să fie sprijinite organizațiile care 
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desfășoară deja inițiative de creare a unor platforme și organizațiile-umbrelă în vederea unei cooperări 

cu implicarea tuturor statelor membre. Dacă părțile interesate vor primi mai multe fonduri, ele vor putea 

coopera mai eficace pentru prevenirea răspândirii acestui tip de materiale. Acest proiect-pilot va sprijini 

cooperarea între actori în acțiunile care oferă formare pentru personal, dezvoltă resursele digitale și fac 

schimb de informații pentru a depista și a elimina materialele potențial dăunătoare. Întrucât comunicarea 

în acest domeniu trebuie să se desfășoare rapid și în condiții de siguranță, ar trebui sprijinite și astfel de 

soluții. 

Obiective: 

Acest proiect-pilot urmărește să sprijine administrațiile publice în adoptarea unor soluții digitale rentabile 

și flexibile prin introducerea ecosistemului GovTech în sectorul public european. 

Urmând și extinzând modelul platformei GovTech, administrațiile publice din întreaga Europă pot 

colabora mai ușor pentru a soluționa provocările comune și pentru a adapta mai eficient din punct de 

vedere al costurilor proiectele existente la nevoile lor individuale. Aceasta include, acolo unde este fezabil,  

utilizarea licențelor cu sursă deschisă. 

Utilizarea modelului GovTech în UE-27 ar oferi beneficii considerabile atât administrațiilor publice, cât 

și furnizorilor de servicii digitale, astfel cum se menționează în Noua strategie pentru IMM-uri (2020). În 

plus, acest proiect ar contribui la dezvoltarea pieței europene GovTech și ar sprijini sectorul public să 

acceseze soluții digitale personalizate în mod rapid și eficient. Prin crearea unei platforme pentru diferite 

administrații publice, întreprinderile participante și cetățenii vor putea să colaboreze și să facă schimb de 

idei, să poată disemina bunele practici și să repartizeze costurile proiectelor, sporind astfel 

interoperabilitatea și cooperarea transfrontalieră. 

În același timp, furnizorii, în special IMM-urile europene și întreprinderile nou-înființate care oferă 

tehnologii ecologice de vârf sau soluții inovatoare, ar obține recunoașterea ca parteneri de încredere în 

furnizarea de soluții digitale moderne pentru serviciile publice. Proiectul ar trebui dezvoltat folosind cele 

mai recente standarde de proiectare a serviciilor disponibile și în dialog cu o gamă largă de părți 

interesate, inclusiv organisme publice și IMM-uri din întreaga UE. 

Acest lucru ar sprijini modernizarea administrațiilor publice în întreaga UE, prin consolidarea eforturilor 

de realizare a tranziției ecologice a Europei printr-o adoptare mai eficientă a soluțiilor inovatoare. 

Proiectul este, de asemenea, un instrument important pentru implicarea cetățenilor UE. 

Această inițiativă urmărește, de asemenea, să sprijine obiectivul Comisiei Europene de a stimula o 

transformare digitală care să aducă beneficii tuturor, inclusiv cetățenilor și întreprinderilor. Dacă este 

implementat integral, proiectul va contribui în mod pozitiv la atingerea următoarelor obiective ale UE: a) 

strategia digitală. b) Noua strategie pentru IMM-uri, c) strategia industrială și d) Pactul verde european. 

Această inițiativă oferă, de asemenea, o contribuție importantă la noul plan de acțiune privind 

guvernarea electronică, pentru care lucrările pregătitoare sunt deja în curs de desfășurare, și ca răspuns 

la nevoile digitale din ce în ce mai mari. Platforma inovatoareGovTech și soluțiile oferite de 

întreprinderile eficiente din punctul de vedere al costurilor și ecologice vor contribui în continuare la 

redresarea economică a UE, care este de o importanță crucială în realitatea post-COVID19. 

Proiectul își va atinge obiectivele prin combinarea activităților descendente, a activităților ascendente și a  

cercetării directe a punctelor de vedere ale cetățenilor. 

Activități descendente: 

Această acțiune trebuie să colaboreze cu administrația publică în cadrul unui exercițiu de previzionare, 

pentru a promova alinierea strategiilor acestora și a foilor de parcurs pentru punerea în aplicare a 

soluțiilor digitale. Astfel, proiectul va sprijini raționalizarea serviciilor publice și va contribui la tranziția 

durabilă a Europei. Abordarea bazată pe scenarii, combinată cu difuzarea poveștilor de succes, va fi 

utilizată pentru a evidenția dinamica unui ecosistem care evoluează rapid. Aceasta va identifica, de 

asemenea, cazurile în care utilizarea și aprovizionarea comună cu soluții digitale de către administrațiile 

publice pot crea noi oportunități pentru IMM-uri și pentru întreprinderile nou-înființate. Această analiză 
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va sprijini eforturile de utilizare a soluțiilor digitale în administrația publică pentru a atinge obiectivele 

strategice ale UE, inclusiv lupta împotriva schimbărilor climatice și promovarea tranziției digitale. 

Activități ascendente: 

Această acțiune se va angaja alături de ecosistemul GovTech, aflat în creștere rapidă, pentru a recolta 

idei care ajută administrațiile publice să adopte soluții digitale. Acțiunea va sprijini dezvoltarea sau 

utilizarea unei platforme comune pentru a colecta provocările și a permite altor administrații publice să 

contribuie sau să facă parte dintr-un consorțiu implicat într-o anumită provocare și să primească soluții 

din partea furnizorilor. În faza pilot, acțiunea se va concentra pe idei pentru a sprijini unul sau mai multe 

dintre obiectivele UE menționate în documentele strategice prezentate de CE în 2020.  

De exemplu: Provocarea inovării digitale, lansată de proiectul-pilot Reutilizarea standardelor digitale 

pentru a sprijini sectorul IMM-urilor și aprobată în cadrul bugetului pe 2019, poate fi utilizată ca sursă 

de inspirație, având în vedere faptul că acest format s-a dovedit a fi un succes prin implicarea unui 

ecosistem larg de actori și a unor idei inovatoare prin intermediul platformelor online (*).  

Cercetarea directă cu cetățenii: 

Pe lângă activitățile menționate mai sus, această acțiune trebuie, de asemenea, să utilizeze metode 

inovatoare de proiectare a serviciilor pentru a include punctele de vedere ale cetățenilor în fluxurile de 

lucru menționate anterior. Această abordare cuprinzătoare va încerca să dezvăluie modul în care 

cetățenii percep noile oportunități oferite de soluțiile digitale în raționalizarea comunicării dintre 

administrații și cetățeni sau în combaterea schimbărilor climatice și rolul administrațiilor publice în acest 

proces. 

============ 

Provocarea inovării digitale a generat: 

+ 6.000 vizite unice pe site-ul său 

Contacte cu + 1.500 IMM-uri și întreprinderi nou-înființate 

Dialogul cu + 320 IMM-uri, de exemplu în ateliere, e-mailuri, sesiuni de informare 

+100 de înscrieri la această provocare (30 % conversie) 

+ 49 de aplicații complete cu idei inovatoare legate de reutilizarea soluțiilor furnizate de programele UE 

(50 % conversie). ideile principale se referă la (1) mobilitate/orașe inteligente (2) securitate cibernetică și 

(3) tehnologie financiară. 

+ 10 candidaturi vor fi preselecționate și ni se vor alătura într-o tabără de creație în comun. 

Justificare: 

Ideile aflate la baza propunerii s-au dovedit deja de succes în timpul unui proiect-pilot desfășurat în PL, DK 
și LT. În comparație cu procedurile de licitație tradiționale, proiectul-pilot a demonstrat un angajament 
semnificativ mai mare în rândul IMM-urilor (de 22 ori mai multe IMM-uri au participat în comparație cu 

implicarea IMM-urilor în licitațiile obișnuite) și economii de costuri pentru autoritățile publice (în cadrul 
unui proiect, costurile finale au fost cu 98 % mai mici decât ofertele depuse de concurenții multinaționali). 
Exemplele arată că, dacă le sunt asigurate condiții de concurență echitabile și un sistem simplu de 
colaborare, IMM-urile europene pot oferi cele mai bune soluții digitale la un preț accesibil.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 591 
=== GUE//8083 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Se adaugă: PP 02 21 01 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  02 21 01       500 000 250 000 500 000 250 000 

Rezervă           

Total       500 000 250 000 500 000 250 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — „Studiu privind contractele de muncă ale cercetătorilor din Uniunea Europeană” 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

În cadrul acestui studiu vor fi identificate și caracterizate contractele de muncă ale cercetătorilor din 

Uniunea Europeană, ținându-se seama în special de următoarele: gradul academic, tipul contractului, 

numărul de ani în care desfășoară activități de cercetare, etapa parcursului profesional, posibilitatea de a 

avansa, accesul la finanțare și tipul finanțării (publică/privată) etc. Având în vedere faptul că condițiile de 

muncă ale lucrătorilor influențează performanța lor și rezultatele obținute, studiul ar trebui să analizeze 

gradul de precaritate prezent în domeniul cercetării și al științei și să efectueze o compara ție între statele 

membre. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplica bile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

În 2005 a apărut Carta europeană a cercetătorilor, în care se recunoaște faptul că investițiile în știință, 
cunoștințe și formarea profesională la un nivel avansat constituie factori esențiali pentru promovarea 

dezvoltării economice, sociale și culturale a tuturor țărilor din Uniunea Europeană. De atunci au trecut mulți 
ani, dar cu toate acestea se constată o creștere a gradului de precaritate în rândul cercetă torilor, care au 
contracte de muncă precare, adesea sub forma unor subvenții de cercetare care sunt prelungite timp de ani 
sau chiar decenii. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 191 
=== ITRE/5035 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 02 21 02 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  02 21 02       500 000 250 000 500 000 250 000 

Rezervă           

Total       500 000 250 000 500 000 250 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Studiu privind condițiile de acces la tehnologiile digitale și de utilizare a acestora de către 



 

 99 

cetățeni: CUNOȘTINȚE PENTRU A ASIGURA INCLUZIUNEA 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Acest studiu își propune să înțeleagă dificultățile cu care se confruntă cetățenii în accesarea și utilizarea 

noilor tehnologii digitale. Multe gospodării se confruntă cu dificultăți financiare, iar accesul la aceste 

tehnologii și utilizarea lor implică o investiție în echipamente și suportarea costurilor de conexiune la o 

rețea și/sau aferente unor servicii tehnice, printre altele, care pot să nu fie abordabile. Studiul urmărește 

să identifice și să caracterizeze dificultățile existente în acest domeniu, pentru a putea lua măsuri de 

politică adecvate în scopul abordării lor. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

Inovarea în sectorul tehnologiei digitale schimbă în mod constant modul în care cetățenii comunică, 
partajează, consumă și chiar se comportă, generând noi relații sociale și economice. Aceste tehnologii pot 
îmbunătăți accesul cetățenilor la informații și cultură și le pot oferi o gamă mai largă și mai variată de 

opțiuni în ceea ce privește produsele și serviciile publice și/sau comerciale. Dar, în ciuda acestui potențial, 
există discrepanțe uriașe în ceea ce privește accesul la aceste tehnologii, atât între țări, cât și între cetățeni și 
companii, iar înțelegerea acestei realități este esențială. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 449 
=== TRAN/5520 === 

Depus de Comisia pentru transport și turism 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 02 21 03 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente P lăţi Angajamente Plăţi 

PP  02 21 03       800 000 400 000 800 000 400 000 

Rezervă           

Total       800 000 400 000 800 000 400 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Spațiul feroviar unic european — Coridorul prototip München-Verona 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Acest proiect-pilot intenționează să ofere sprijin, cunoștințe și, într-o etapă ulterioară, învățăminte 

valoroase pentru accelerarea finalizării în curs a spațiului feroviar unic european. Proiectul-pilot ar 

trebui să identifice și să remedieze deficiențele din cadrul ecosistemului feroviar, analizând o rută 

selectată, cu o abordare holistică axată pe operațiuni transfrontaliere.  

Ruta pentru proiectul-pilot ar trebui să fie cea dintre München și Verona. Trei state membre 
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(DE/Bavaria, AT/Tirol și IT/Veneto) ar fi implicate de-a lungul liniei care include una dintre emblemele 

proiectelor de construcție transfrontalieră a infrastructurii TEN-T: Tunelul de bază Brenner. 

Abordarea holistică ar trebui să asigure identificarea tuturor aspectelor și nevoilor și luarea în 

considerare a acestora în condiții de egalitate. Scopul este de a acoperi întregul lanț de transport: de la 

clienți, la operatorii de transport, întreprinderile feroviare, precum și administratorii de infrastructură și 

organismele de reglementare. 

Obiectivul principal este de a stabili un set comun de norme pentru infrastructura coridorului care 

acoperă trei jurisdicții și de a elimina obstacolele care decurg în ceea ce privește traficul feroviar. În 

prezent, aceste tipuri de acorduri comune nu sunt prevăzute în legislație. Acțiunile necesare în acest scop 

și care ar putea aduce beneficii altor infrastructuri europene ar trebui să includă:  

cerințele obligatorii de a se implica în procesul de colaborare în luarea deciziilor în cadrul operațiunilor 

de trafic feroviar și de a încheia acorduri de performanță obligatorii între toate părțile interesate într -un 

transport feroviar de marfă (multimodal); 

alocarea strategică a capacității infrastructurii feroviare pentru diferite tipuri de trafic (adică cu mai 

mulți ani în avans), în acest caz în special pentru traficul internațional de marfă feroviar, ținând seama 

de nevoile și cerințele generale ale Italiei, Austriei și Germaniei, precum și de transportul rutier alternativ 

care tranzitează Alpii; 

gestionarea capacității și gestionarea traficului la nivelul coridorului propus, de exemplu prin asigurarea 

guvernanței sau numirea unei entități supranaționale responsabile de definirea și impunerea unor astfel 

de norme și proceduri în mod obligatoriu; 

cerințele pentru luarea în comun a deciziilor de către organismele de reglementare în domeniul feroviar 

în ceea ce privește traficul internațional dincolo de dispozițiile privind cooperarea dintre organismele de 

reglementare definite la articolul 57 din Directiva 2012/34/UE; 

gestionarea centralizată și automată comună a traficului, inclusiv interfețele cu sistemul de 

centralizare/semnalizare, asupra rețelelor diferiților administratori de infrastructură feroviară.  

Metodologia care apare în cursul desfășurării activității va fi bine documentată, astfel încât producția să 

nu se limiteze la a produce o rețetă pentru optimizarea rutei pilot, pentru a oferi o orientare europeană 

privind bunele practici, potențial aplicabilă în întregul spațiu feroviar unic european.  

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

În pofida unei creșteri a volumului de mărfuri, ponderea modală a transportului rutier și feroviar de marfă a 
rămas substanțial neschimbată în ultimii 20 de ani. În ceea ce privește previziunile viitoare, se preconizează 
că transportul rutier își va menține poziția predominantă. Întrucât principalii factori determinanți pentru 
alegerea unui mod de transport de marfă sunt legați de costuri, de timpul și de calitatea serviciilor solicitate  
și oferite, proiectul-pilot urmărește, prin urmare, să identifice și să abordeze principalele probleme din 

sectorul feroviar legate de principalii factori determinanți. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 192 
=== ITRE/5036 === 
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Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 02 21 03 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  02 21 03       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Rezervă           

Total       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Evaluarea expunerii la 5G 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

În prezent, nu au fost stabilite cu claritate metode pentru evaluarea expunerii la câmpurile 

electromagnetice (CEM) emise de tehnologia 5G a lucrătorilor și a publicului larg. Principalul obiectiv al  

proiectului-pilot ar fi dezvoltarea unei metodologii de măsurare și evaluare a acestei expuneri, care va sta 

la baza evaluării riscurilor. Atunci când se măsoară CEM emise de tehnologia 5G, este necesar să se 

aplice o nouă abordare pentru evaluarea expunerii, luând în considerare caracteristicile specifice ale 

standardului 5G. Acest proiect ar putea include două scenarii referitoare la expunere, care ar corespunde 

implementării etapizate a tehnologiei 5G. 

Primul scenariu ar putea lua în considerare — tehnologia 5G nefiind analizată separat — introducerea 

unor noi antene 5G care să funcționeze în paralel cu antenele existente 2G/3G/4G, caz în care evaluarea 

va lua în calcul toate tehnologiile existente; 

Al doilea scenariu de expunere ar putea include tehnologia 5G analizată în mod individual și ar necesita  

evaluarea noilor frecvențe radio specifice tehnologiei 5G, ținând seama de tehnologia Massive MIMO și 

de microcelulele ale căror radiații au o arie de acoperire milimetrică.  

Proiectul ar putea include următoarele activități: 

- Elaborarea unor metode de măsurare și de evaluare a expunerii la CEM emise de surse care corespund 

tehnologiei 5G; 

- Organizarea de ateliere și sprijin pentru participarea la acestea, cu scopul de a discuta pe marginea 

unor posibile metode de evaluare a expunerii populației la CEM și de a aplica cele mai bune practici 

europene în acest domeniu; 

- Implementarea în regim pilot a unei metode elaborate pentru măsurarea și estimarea expunerii la 

frecvențe radio emise de tehnologia 5G; analiza și evaluarea rezultatelor; 

- Efectuarea de analize de risc aplicabile la nivelul populației în general, pe baza măsurării și a evaluării 

expunerii. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 
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Justificare: 

Există preocupări tot mai intense în spațiul public cu privire la posibilul impact asupra sănătății al lansării 
rețelelor 5G în Uniune. Consumatorii au dreptul să primească informații obiective și fundamentate științific 
cu privire la riscurile pe care le presupun efectele de natură termică și netermică ale noilor radiații 
electromagnetice specifice tehnologiei 5G. Scopul proiectului-pilot ar fi, prin urmare, să dezvolte o nouă 
metodologie de evaluare a expunerii care să permită accesul publicului la datele relevante.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 450 
=== TRAN/5521 === 

Depus de Comisia pentru transport și turism 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 02 21 04 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  02 21 04       250 000 125 000 250 000 125 000 

Rezervă           

Total       250 000 125 000 250 000 125 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Soluții integrate de plată a taxelor rutiere și a vinietelor pentru vehiculele ușoare 

necomerciale 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Comisia ar trebui să examineze soluțiile de plată unică și integrată existente pentru taxe le rutiere pentru 

vehicule ușoare, necomerciale și să evalueze dacă este necesar să se promoveze astfel de soluții și care ar 

fi modul corect de a face acest lucru fără a interfera cu interesul comercial.  

Comisia ar putea, de asemenea, să ofere o imagine de ansamblu a diferitelor sisteme de taxare rutieră din 

statele membre și să caute modalități de îmbunătățire a accesului utilizatorilor drumurilor la informațiile 

necesare și la o interoperabilitate sporită între diferitele sisteme din statele membre. În cele din urmă, 

Comisia ar putea examina posibilitatea de a crea o soluție unică de plată pentru taxele rutiere în toate 

statele membre. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

În statele membre există diferite sisteme de taxare rutieră în ceea ce privește vinietele și taxele rutiere pentru 
vehiculele ușoare. Există deja în statele membre soluții naționale de plată, platforme online și/sau o aplicație 
mobilă pentru achiziționarea de viniete sau pentru plata taxelor rutiere, însă, până în prezent, nu a fost 
concepută o soluție integrată de plată unică pentru autoturisme. Beneficiile potențiale pentru cetățenii 
europeni ar fi semnificative, având în vedere amploarea călătoriilor transfrontaliere ale autoturismelor.  
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 193 
=== ITRE/5037 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 02 21 04 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  02 21 04       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Rezervă           

Total       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Abordarea preocupărilor legate de tehnologia 5G din spațiul public  

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Obiectivul principal al proiectului-pilot ar fi investigarea și analizarea temerilor existente în rândul 

cetățenilor cu privire la posibilele efecte dăunătoare ale dezvoltării diferitelor generații de tehnologii în 

domeniul telecomunicațiilor — 2G, 3G, 4G, precum și cu privire la introducerea tehnologiei 5G.  

Proiectul ar putea fi realizat prin utilizarea instrumentelor moderne de comunicare ca metode interactive 

(sondaje, site-uri internet, conferințe de presă, canale mass-media, altele), precum și prin dezvoltarea de 

platforme, metode, sisteme electronice pentru informarea populației cu privire la sursele de câmpuri 

electromagnetice (CEM) și la expunerea în timp real. Din punct de vedere metodologic, acest lucru poate 

fi realizat prin organizarea de dezbateri la nivel european cu participarea mai multor țări, aflate în 

diferite etape ale introducerii tehnologiei 5G, precum și prin experimentarea unor metode de comunicare 

diferite și prin furnizarea de informații către publicul larg. 

Pentru a realiza obiectivul proiectului, ar putea fi necesar să se utilizeze datele concrete ale măsurătorilor 

efectuate în zonele urbane, pentru a analiza gradul de adecvare a schimbărilor survenite în privința 

temerilor populației. 

Proiectul ar putea include următoarele activități: 

- Trecerea în revistă a literaturii de specialitate urmărind în mod specific cunoștințele ș tiințifice 

disponibile în domeniul 5G: punerea în aplicare, politicile internaționale, preocupările publice, efectele 

asupra sănătății, evaluarea expunerii etc. 

- Dezvoltarea unui sistem electronic pentru sursele de radiații din categoria RF, care să presupună 

inclusiv asigurarea unor informații tehnice privind noua generație de generație de tehnologii în domeniul 

telecomunicațiilor (5G). 

- Studierea preocupărilor din spațiul public legate de introducerea tehnologiei 5G în statele membre.  

- Analiza preocupărilor publicului în baza unor date reale referitoare la expunerea la RF în zonele 

urbane. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 
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(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

Se preconizează că viitoarea implementare a tehnologiei 5G în UE va oferi noi oportunități cetățenilor și 
întreprinderilor, dar va genera și noi provocări în ceea ce privește sănătatea umană și mediul. Există 
preocupări tot mai intense în spațiul public cu privire la posibilul impact asupra sănătății al lansării rețelelor 
5G. Proiectul-pilot ar putea contribui la abordarea necesității de a elabora o legislație specifică, pe baza 
analizei efectuate și a situației actuale a expunerii la câmpuri electromagnetice generate de tehnologiile 

moderne de telecomunicații, pentru a atenua atât riscurile pentru sănătate asociate acestor tehnologii, cât și 
preocupările publice. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 126 
=== IMCO/6355 === 

Depus de Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul PP 03 20 02 — Proiect-pilot — Evaluarea provocărilor și a oportunităților aduse de noile tehnologii 
și de canalele digitale de distribuție pentru activitățile de supraveghere a pieței  

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  03 20 02 300 000 75 000 p.m. 150 000 p.m. 150 000 100 000 100 000 100 000 250 000 

Rezervă           

Total 300 000 75 000 p.m. 150 000 p.m. 150 000 100 000 100 000 100 000 250 000 

Justificare: 

Deoarece PP a demarat doar în 2020, aceste credite suplimentare ar asigura implementarea adecvată a PP. În 
plus, dat fiind că se sugerează noi perspective în acest sens, ar putea fi necesare credite suplimentare.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 55 
=== ENVI/5404 === 

Depus de Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 03 21 01 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  03 21 01       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rezervă           

Total       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Forum european privind deșeurile alimentare 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

În timpul producției și consumului de alimente se risipește o cantitate uluitoare de alimente. În prezent, se 

estimează că în fiecare an în UE se produc 88 milioane de tone de deșeuri alimentare, iar costurile risipei 
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de alimente sunt estimate la 143 miliarde EUR. În timp ce aproape 20 % din alimentele produse în UE se 

pierd sau sunt risipite, o zi din două circa 36 de milioane de oameni nu își pot permite o masă de calitate. 

În afară de aceasta, deșeurile alimentare au un impact enorm asupra mediului, reprezentând aproximativ 

6 % din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din UE, și pun o presiune inutilă asupra unor resurse 

naturale limitate, cum ar fi utilizarea terenurilor și a apei.- 

Se estimează că peste 50 % din deșeurile alimentare (47 milioane de tone) sunt produse de gospodării,  la  

nivelul consumatorilor. Prin urmare, intervențiile focalizate pe gospodării și pe consumatori sunt 

esențiale pentru o reducere ambițioasă a risipei de alimente, cu beneficii economice, sociale și de mediu 

semnificative. Conform Eurobarometrului, consumatorii recunosc ei înșiși că ar putea face ceva pentru a 

preveni risipa alimentară. 

Recomandările de acțiune pentru prevenirea risipei de alimente elaborate de Platforma UE privind 

pierderile și risipa de alimente cuprind deja o listă de recomandări de acțiune la nivelul consumatorilor. 

Cu toate acestea, există o necesitate clară de a dezvolta în continuare aceste recomandări, de a le susține 

cu date și de a găsi noi modalități de a-i educa pe consumatori cu privire la ce să facă și ce să nu facă. 

Așadar, proiectul-pilot urmărește să mobilizeze o rețea de cercetători și profesioniști în contextul 

Platformei existente a UE privind pierderile și risipa de alimente, care să strângă date și să vină cu o 

sumedenie de soluții practice confirmate cu dovezi pentru a reduce risipa de alimente la nivelul 

gospodăriilor/consumatorilor. Experții Forumului vor lucra la un set de instrumente și recomandări 

bazate pe date concrete privind reducerea risipei de alimente de consum. 

Experții Forumului din statele membre vor elabora modalități de a pune laolaltă intervenții 

multidimensionale în diferite domenii și vor identifica instrumente care pot fi aplicate în campaniile de 

reducere a risipei de alimente de consum. Managerii de campanie, împreună cu cercetătorii, vor evalua 

succesul potențial al diferitelor abordări. Instrumentele multidimensionale vor include recomandări 

nutriționale, reciclarea, publicitatea, donațiile, acțiunile comunitare, soluțiile TIC etc.  

Aceste recomandări vor fi pe mai multe niveluri, destinate direct consumatorilor, guvernelor naționale, 

autorităților locale, instituțiilor de învățământ, întreprinderilor și altor grupuri-țintă relevante. UE ar 

acționa în limitele competențelor sale, oferind instrumente de lucru cu baze de date, care pot fi folosite la  

nivel național. 

Forumul va publica recomandări, bazate pe date concrete, pentru reducerea risipei de alimente de 

consum, iar rezultatul urmărit va fi un compendiu cu cele mai bune practici. Comisia Europ eană va 

coordona partea administrativă, iar proiectul va dura inițial un an, cu posibilitate de prelungire, în 

funcție de rezultate. 

Obiectivele și rezultatele preconizate ale proiectului-pilot: 

Analiza măsurilor existente legate de deșeurile alimentare de  consum din statele membre; 

Evaluarea activităților existente identificate, în funcție de fezabilitatea, aria de cuprindere și eficacitatea 

lor; 

Cercetarea și colectarea de date cu privire la diverse acțiuni de prevenire a risipei de alimente de consum;  

Definirea protocoalelor de cercetare și recomandări pentru cercetări suplimentare, adaptate și derulate la  

nivel național și regional; 

Elaborarea unui set de instrumente multidimensionale, pe mai multe niveluri, bazate pe date concrete, 

care să poată fi aplicate de statele membre și de administrațiile regionale și locale. 

La sfârșitul acestui proiect-pilot, va fi publicat un raport prin care Parlamentului și statelor membre li se 

vor comunica rezultatele. Raportul și rezultatele proiectului-pilot vor fi traduse în toate limbile oficiale ale 

UE și vor fi puse la dispoziția părților interesate din statele membre. O prezentare a rezultatelor cercetării 

va fi organizată la sediul Parlamentului European. 

Acest proiect-pilot ar contribui clar la eforturile UE de a răspunde provocărilor legate de climă și de 
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mediu, aliniindu-se astfel la viziunea politică a Parlamentului pentru viitor. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046  al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

Prevenirea risipei de alimente se numără printre prioritățile Comisiei Europene, fiind un element-cheie al 
strategiei „De la fermă la consumator” care face parte din Pactul verde european.  

În plus, Rezoluția Parlamentului European din 16 mai 2017 referitoare la „inițiativa din domeniul utilizării 
eficiente a resurselor: reducerea deșeurilor alimentare, îmbunătățirea securității alimentare” a îndemnat la 
intensificarea cooperării în domeniul inițiativelor de prevenire a risipei de alimente scoțând în evidență 
importanța schimbului de bune practici și punerii în comun a cunoștințelor. Educația consumatorilor este 

recunoscută drept un domeniu critic în care este necesar un efort concertat pentru a reduce risipa alimentară.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 35 
=== ECON/6109 === 

Depus de Comisia pentru afaceri economice și monetare 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 03 21 01 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  03 21 01       400 000 200 000 400 000 200 000 

Rezervă           

Total       400 000 200 000 400 000 200 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Monitorizarea impactului zonelor libere și orientări pentru o viitoare modernizare din 

perspectiva Pactului verde european 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Pentru a contribui la dezvoltarea regională și pentru a crește competitivitatea, unele state membre au 

creat zone libere, care oferă o combinație atractivă de stimulente fiscale și tarifare, proceduri vamale 

simplificate și/sau un număr redus de dispoziții legislative. Deși zonele libere există de mulți ani în UE, s -

au desfășurat foarte puține cercetări privind impactul lor și puține procese cuprinzătoare de monitorizare 

și evaluare a performanței lor. În plus, zonele libere sunt utilizate din ce în ce mai mult în afara Uniunii 

Europene, în special în țările în curs de dezvoltare, cu obiectivul de a atrage investiții străine directe.  

În iulie 2019, Comisia Europeană a prezentat o propunere de decizie a Consiliului în vederea aplicării 

recomandării OCDE privind creșterea transparenței în zonele libere. Deși această propunere este 

binevenită, prezentul proiect-pilot va ajuta Comisia să elaboreze o evaluare a impactului celor mai 

relevante zone libere din statele membre, cum ar fi centrele logistice, zonele specializate într -un anumit 

sector sau zonele libere cu activități multiple (o zonă formată din cele două tipuri de zone sau specializată 

în mai multe sectoare), să analizeze contribuțiilor lor economice directe și indirecte, impactul lor 
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social și asupra mediului, precum și sprijinul pe care zonele libere îl acordă integrării regionale și 

competitivității și să le pună în balanță cu costurile estimate ale acestor zone libere pentru toate statele 

membre ale Uniunii. În plus, proiectul ar compara utilizarea zonelor libere din Uniunea Europeană cu 

utilizarea lor de către jurisdicțiile țărilor terțe. 

Având obiectivul general de a examina dacă stimulentele fiscale pentru aceste zone libere sunt efective, 

studiul ar trebui să analizeze îndeosebi estimările privind crearea de locuri de muncă (și calitatea 

locurilor de muncă create) și impactul zonelor libere asupra investițiilor străine directe atrase de statul 

membru respectiv (de exemplu, ar fi fost realizate aceste investiții în acea țară chiar și în absența zonei 

libere?). În măsura posibilului, studiul ar putea analiza, de asemenea, riscul ca întreprinderile autohtone 

existente să se relocalizeze de pe teritoriul național în zona liberă și ar putea furniza exemple, dacă este 

cazul. În măsura posibilului, proiectul ar trebui să compare aceste rezultate cu studiile existente care 

analizează indicatori similari pentru zone din afara Uniunii Europene.  

În plus, acest studiu ar trebui să includă o serie de reflecții cu privire la elaborarea de orientări europene 

care să asigure un impact social și de mediu al zonelor libere conform cu obiectivele Pactului verde 

european. Prezentul proiect va elabora propuneri care să asigure că statele membre acordă stimulente 

fiscale și în funcție de o serie de indicatori sociali și de mediu, pentru a determina actualele și viitoarele 

zone libere să contribuie la dezvoltarea durabilă, de exemplu prin specializarea în activități de producție 

în domeniul energiei din surse regenerabile sau al produselor inovatoare care oferă soluții necostisitoare 

pentru a îndeplini obiectivele Acordului de la Paris. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

În UE există peste 70 de zone libere, în diferite state membre: unele state membre au mai multe astfel de 
zone, iar altele niciuna. Deși au fost create inițial pentru a promova dezvoltarea regională și a crește 

competitivitatea, anumite zone libere au provocat îngrijorarea Comisiei (ancheta privind ajutoarele de stat) 
sau a Parlamentului European (studiul Comisiei PANA privind porturile libere). Prezentul proiect-pilot are 
scopul de a asigura evaluarea de către Comisie a impactului și eficienței acestor zone libere, de a compara 
utilizarea lor în țări terțe și de a propune îmbunătățiri în vederea alinierii lor la obiectivele Pactului verde 

european. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 259 
=== CULT/5909 === 

Depus de Comisia pentru cultură și educație 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 03 21 01 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  03 21 01       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rezervă           

Total       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 
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Rubrică: 

Proiect-pilot — Proiect-pilot — Instrumentul de monitorizare a proprietății în mass-media 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Tehnologia digitală a redus costurile de intrare în domeniul mass-mediei și a deschis o piață strict 

reglementată pentru o întreagă serie de noi actori. Cum însă modelul de afaceri al mass -mediei 

tradiționale se dezintegrează în paralel, se poate observa o tendință de concentrare a proprietății. Cu toate 

că internetul continuă să fie un instrument tehnologic pentru a accesa o varietate nelimitată de oferte, 

disfuncționalitățile pieței, deficiențele în materie de reglementare și natura distribuției algoritmice a 

știrilor conduc la limitări semnificative ale pluralismului mass-mediei, care constituie o condiție 

prealabilă importantă pentru libertatea de informare și de exprimare.  

Prin urmare, transparența în ceea ce privește proprietatea asupra mass-mediei este considerată o condiție 

prealabilă esențială pentru protejarea acestor libertăți. Aceasta crește nivelul de alfabetizare mediatică a 

publicului și permite un control eficace al concentrării, precum și adoptarea unor măsuri de 

reglementare. 

Proiectul-pilot: 

va crea baze de date accesibile publicului, cu funcționalități de căutare, pentru până la 6 țări europene în 

limbile respective, pentru a oferi profiluri ale celor mai relevante mijloace de informare în masă care 

modelează opinia publică, precum și ale entităților corporative și ale persoanelor fizice din spatele 

acestora. Metodologia de selectare a eșantionului, de cercetare, analiză și prezentare a datelor se bazează 

pe o metodologie existentă care este bine documentată, testată deja și implementată în alte părți ale lumii 

și, prin urmare, poate fi considerată un instrument acceptat pe scară largă și legitim în acest domeniu;  

va conține o parte descriptivă care să însoțească baza de date și să pună în context mediul specific țării în 

care funcționează mass-media, inclusiv o evaluare juridică detaliată care se bazează pe un model aplicat 

pe scară largă pentru a permite efectuarea unei analize globale comparative;  

va include măsurarea, calcularea și publicarea a cel mult zece indicatori ai riscurilor la adresa 

pluralismului mediatic în domeniile juridic, economic și tehnic, pe baza unei metodologii fiabile și testate 

care se sprijină pe munca deja desfășurată de MPM (Media Pluralism Monitor - instrumentul de 

monitorizare a pluralismului mass-mediei) în acest domeniu; 

va publica și promova constatările și utilizarea acestora prin intermediul resursei online în sine, dar și 

prin acțiuni de sprijin, cum ar fi evenimente de lansare și conferințe de presă.  

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

Pornind de la lecțiile învățate din punerea în aplicare a proiectului-pilot privind monitorizarea proprietății în 
mass-media, finanțat în cadrul bugetului 2020 într-o serie de state membre selectate, acest proiect-pilot va 
asigura, cu credite de angajament și de plată suplimentare, punerea în aplicare a Instrumentului de 

monitorizare a proprietății în mass-media în cel puțin același număr de state membre suplimentare ca cele 
vizate de proiectul din 2020.” 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 451 
=== TRAN/5522 === 

Depus de Comisia pentru transport și turism 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 03 21 05 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  03 21 05       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Rezervă           

Total       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Transparența achizițiilor publice 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

O parte semnificativă a investițiilor publice este cheltuită prin intermediul achizițiilor publice, iar 

achizițiile publice electronice au fost benefice în combaterea fraudei, generând economii pentru toate 

părțile, o transparență sporită și procese simplificate și scurtate.  

În acest context, crearea unui cadru european pentru creșterea transparenței  în domeniul achizițiilor 

publice ar fi un pas înainte esențial. Un astfel de cadru ar putea fi pus în aplicare prin intermediul site -

ului de internet Baza de date electronică zilnică a licitațiilor (Tenders Electronic Daily – TED), care 

permite deja accesul la anunțurile de achiziții publice și ar putea deveni un instrument valoros pentru 

analizarea și expunerea datelor privind achizițiile (de exemplu, valori ale contractelor atribuite pe țară, pe 

întreprindere, pe sectoare de activitate etc.; numărul de oferte pe procedură; informații privind 

subcontractarea, în special față de țările terțe). 

Proiectul ar trebui să se axeze pe îmbunătățirea normalizării, a accesibilității și a transparenței datelor:  

- extragerea, prelucrarea și stocarea în mod adecvat a datelor conținute în anunțurile publicate, pentru 

îmbunătățirea căutării și a generării de rapoarte predefinite și personalizate;  

- punerea în aplicare a unei vizualizări facile, clare și explicite a datelor relevante din TED, utilizând 

grafice, instrumente dinamice și traducere automată; 

- automatizarea în continuare a schimbului și validării de date între autoritățile naționale și TED pentru 

a limita discrepanțele și erorile, reducerea birocrației și facilitarea reutilizării;  

- privilegierea utilizării informațiilor normalizate, și anume liste predefinite de valori mai degrabă decât 

descrieri de text liber, și promovarea utilizării identificatorilor de chei, de exemplu, cumpărător, vânzător;  

- colectarea de expertiză pentru a găsi modele și a defini norme care să fie utilizate în crearea de sisteme 

de experți automatizate pentru detectarea încălcărilor și a fraudelor, pe baza datelor TED;  

- colectarea de cele mai bune practici privind schimbul automatizat de date în fluxul de lucru în domeniul 

achizițiilor în cadrul statelor membre și între acestea; 

- promovarea proiectelor inovatoare pentru a crește exhaustivitatea, acuratețea, accesibilitatea și 

lizibilitatea datelor TED. 

Întrucât proiectul este parțial reglementat de directivele UE privind achizițiile publice [Directivele 

2014/23/UE, 2014/24/UE și 2014/25/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 94, 

28.3.2014), suprapunerile în punerea în aplicare cu aceste temeiuri juridice existente trebuie evitate.  

În plus, ar trebui să se țină seama de inițiativele în curs, cum ar fi acțiunile e-Procurement Analytics din 
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cadrul programului ISA² și proiectele privind infrastructura de testare a volumelor mari de date (Big 

Data Test Infrastructure — BDTI), componenta de bază a Mecanismului pentru interconectarea Europei, 

pentru punerea în aplicare a acestui proiect. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

Acest proiect-pilot urmărește să sporească transparența în domeniul achizițiilor publice ca măsură de 
reducere a birocrației și de prevenire a fraudei în cheltuirea fondurilor UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 131 
=== AGRI/2804 === 

Depus de Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 03 21 XX 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  03 21 XX       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rezervă           

Total       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Etichetarea privind contribuția agriculturii la reducerea gazelor cu efect de seră  

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot privind introducerea unei etichetări a UE care să scoată în evidență contribuția fermierilor 

la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin punerea în aplicare a unor sisteme de mediu sprijinite 

de politica agricolă comună sau prin intermediul pieței carbonului. 

Ar fi puse în aplicare trei niveluri diferite de etichetare, în funcție de gradul de angajament al fermierilor:  

1- „Fermă favorabilă climei” (nivel tranzitoriu către neutralitatea din punctul de vedere al emisiilor de 

carbon). 

2.- „Fermă neutră din punct de vedere climatic”. 

3- „Fermă cu efecte pozitive în materie de schimbări climatice” 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 
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(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

Proiectul are drept obiectiv îmbunătățirea valorii adăugate a eforturilor fermierilor de a-și reduce emisiile de 
gaze cu efect de seră. Reforma PAC și punerea în aplicare a Pactului verde european vor necesita o implicare 
mai puternică a fermierilor pentru a-și îmbunătăți contribuția la obiectivul privind emisii zero de dioxid de 
carbon. Deși emisiile fermierilor au fost reduse cu mai mult de 20 % din 1990, acestea reprezintă încă 10 % 

din totalul emisiilor de GES ale UE. 

Această etichetare poate completa instrumentul privind carbonul pe care Comisia Europeană intenționează să 
îl pună în aplicare și noile programe ecologice. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 130 
=== AGRI/2803 === 

Depus de Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 03 21 XX 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  03 21 XX       2 000 000 500 000 2 000 000 500 000 

Rezervă           

Total       2 000 000 500 000 2 000 000 500 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Dezvoltarea unor metode de asomare care nu implică aversiunea la porcine  

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Acțiunea va include colectarea de informații cu privire la impacturile socio-economice relevante ale 

alternativelor celor mai favorabile unor condiții optime, cum ar fi, dar fără a se limita la: costurile de 

investiții și de funcționare și randamentul investițiilor necesare pentru a trece la noul (noile) sistem 

(sisteme); fluxul pe oră; calitatea și siguranța cărnii, protecția sănătății și siguranța la locul de muncă; 

sustenabilitatea. 

Acțiunea se va încheia cu o analiză comparativă a alternativelor analizate atât din punctul de vedere al 

bunăstării animalelor, cât și din punct de vedere socio-economic, pentru a evidenția avantajele și 

dezavantajele fiecărei metode alternative în cadrul unei metodologii comune.  

Toate rezultatele acestei acțiuni vor trebui puse la dispoziția publicului. Acțiunea va include publicarea 

uneia sau mai multor lucrări științifice în reviste cu referenți de specialitate relevante, precum și o fișă 

tehnică pentru operatorii de pe piață. Acțiunea va include, de asemenea, organizarea unei conferințe 

finale care va prezenta principalele constatări. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare apl icabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 
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(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

Expunerea la concentrații ridicate de CO2 ca metodă de asomare a porcinelor este permisă în prezent în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 1099/2009 și este utilizată din ce în ce mai mult în întreaga UE. Cu toate 
acestea, această metodă provoacă suferințe acute și inutile porcinelor. În pofida recomandării EFSA de 
realizare a mai multor cercetări privind metode alternative, astfel de cercetări nu au progresat foarte mult. 
Prin urmare, este nevoie urgentă de cercetări publice privind alternativele care creează condiții mai bune 

pentru porcine în momentul morții și care să poată fi utilizate în cadrul operațiunilor industriale.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 49 
=== JURI/6413 === 

Depus de Comisia pentru afaceri juridice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 09 21 01 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  09 21 01       400 000 200 000 400 000 200 000 

Rezervă           

Total       400 000 200 000 400 000 200 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Integrarea IA în economia circulară 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Europa este bine plasată pentru a beneficia de potențialul inteligenței artificiale (IA) în calitate de 

utilizator, de creator și de producător. Aceasta dispune de centre de cercetare excelente, de întreprinderi 

nou-înființate inovatoare, de o poziție de prim rang pe plan mondial în domeniul roboticii și de o industrie 

prelucrătoare și a serviciilor competitivă. Europa produce peste un sfert din toți roboții industriali și de 

servicii profesionale și joacă un rol important în dezvoltarea și utilizarea aplicațiilor informatice pentru 

întreprinderi și organizații, precum și a aplicațiilor pentru sprijinirea e-guvernării. 

Europa a dezvoltat o infrastructură informatică puternică și deține volume mari de date publice și 

industriale. Cu toate acestea, deși soluțiile digitale europene pot să promoveze economia circulară, să 

sprijine decarbonizarea tuturor sectoarelor și să reducă amprenta ecologică și socială a produselor 

introduse pe piața UE, sectorul trebuie să treacă la rândul lui printr-o transformare ecologică. Amprenta 

ecologică semnificativă a sectorului tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) este estimată la 5 -9 % 

din consumul total de energie electrică la nivel mondial și la peste 2 % din totalul emisiilor. Aceste cifre 

nu vor face decât să crească în următorii ani. 

Europa are nevoie de centre de date, de telecomunicații și de industrii în domeniul TIC eficiente din 

punct de vedere energetic, care utilizează surse regenerabile de energie, reutilizează energia generată de 

deșeuri în fiecare etapă a activității lor, sunt responsabile din punct de vedere social și sunt angajate în 

fața comunității în care își exercită activitatea. Toate echipamentele legate de IA ar trebui să fie 

proiectate, achiziționate, consumate și reciclate în conformitate cu principii eficiente din punct de vedere 

energetic și cu procese pe deplin circulare – design de durată, întreținerea adecvată, construcție cu 

materiale reciclate și demontare și reciclare ușoară. 

Eforturile de promovare a IA determină întreprinderile să concureze pentru a construi modele mai solide 

care să livreze performanțe mai bune. Această întrecere pe piață reprezintă însă o mare amenințare 
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pentru mediu, deoarece cu cât este mai mare modelul, cu atât consumă mai multă energie. 

Unele studii indică faptul că calculele necesare pentru cercetarea aprofundată, o filială a AI care 

configurează calculatoarele să îndeplinească sarcini prin experiență, au crescut de 300 000 de ori în 

perioada 2012-2018. Testarea modelelor de IA implică un consum mare de energie, deoarece este foarte 

„flămândă de date” – cu cât consumă mai multe date, cu atât necesită mai multă energie. Elementele 

fundamentale ale testării IA implică, de asemenea, luarea unor matrice mari și înmulțirea acestora 

pentru a le extinde și a le face mai competente. Pe măsură ce acestea cresc, modelul devine mai precis, 

dar, în același timp, mai multă energie este irosită, deoarece sunt necesare mai multe calcule pentru 

procesul de învățare. 

Pentru ca întreprinderile europene din domeniul IA să prospere indiferent de dimensiunea lor, deoarece 

contribuie la atingerea obiectivelor UE neutre din punct de vedere al climei, și să devină responsabile din 

punct de vedere social, proiectul-pilot va oferi orientări pentru industriile legate de IA privind modul de a 

accesa tehnologia, sistemele și cele mai bune practici care le vor permite să își integreze toate procesele în 

economia circulară. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

Proiectul-pilot va oferi orientările necesare pentru toate industriile legate de IA în vederea accesării 
tehnologiei, a sistemelor și a celor mai bune practici care le vor permite să își integreze toate procesele în 
economia circulară. 

Într-o serie de evenimente, va încuraja industria, mediul științific și mediul academic să facă schimb de 
strategii și bune practici. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 50 
=== JURI/6414 === 

Depus de Comisia pentru afaceri juridice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 20 21 01 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  20 21 01       500 000 250 000 500 000 250 000 

Rezervă           

Total       500 000 250 000 500 000 250 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Baza de date pentru emiterea online a certificatelor A1  

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

De la intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 în 2010, angajatorii (sau angajații) au 
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obligația legală să raporteze orice activitate transfrontalieră desfășurată în UE/SEE și Elveția 

furnizorului lor de asigurări. Instituția de asigurări responsabilă emite apoi un certificat A1. Certificatul 

A1 este dovada faptului că angajatul face obiectul normelor de securitate socială din țara sa de origine.  

Pentru multe întreprinderi, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, acest lucru generează o 

sarcină birocratică considerabilă și, tot mai des, amenzi. 

Propunere de proiect-pilot: 

Instituirea unei baze de date europene care poate fi accesată de autoritățile naționale atunci când este 

necesar să se verifice obligațiile de securitate socială ale angajaților din străinătate (de ex. controale la 

fața locului). Un astfel de sistem de emitere online ar consolida piața internă și libertatea de a presta 

servicii, oferind în același timp posibilitatea de a se efectua controale pentru a preveni frauda în materie 

de securitate socială. Acest sistem ar transfera sarcina birocratică de la persoanele fizice către autoritățile 

de control. Baza de date pilot ar putea fi bazată pe schimbul electronic de informații în materie de 

securitate socială (EESSI), instituit în iulie 2019. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

Dispozițiile actuale privind încadrarea transfrontalieră în muncă (chiar și pentru călătoriile de afaceri foarte 
scurte) continuă să genereze resentimente considerabile în rândul cetățenilor UE și al multor întreprinderi 

mici și mijlocii. În multe țări europene, lipsa unui certificat A1 este pedepsită cu sancțiuni sau amenzi. 
Această situație afectează piața internă, precum și reputația UE și trebuie remediată cât mai curând posibil. 
În același timp, ar fi un proiect-pilot ideal care vizează o „Europă pregătită pentru era digitală”. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 448 
=== TRAN/5519 === 

Depus de Comisia pentru transport și turism 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 20 21 02 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente P lăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  20 21 02       750 000 750 000 750 000 750 000 

Rezervă           

Total       750 000 750 000 750 000 750 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Proiectul „Orașe inteligente” (IRS): Conceptul de noi stații feroviare pentru orașe 

inteligente ecologice și incluzive din punct de vedere social 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Proiectul-pilot intenționează să dezvolte o metodologie comună pentru transformarea stațiilor existente 
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sau pentru conceperea unor stații noi în sisteme socio-tehnice care funcționează simultan ca motoare 

ecologice ale orașului pentru mediul înconjurător, dar și ca noi centre urbane care agregă mai multe 

servicii integrate pe deplin cu o mobilitate eficientă din punct de vedere energetic și favorabilă incluziunii 

sociale. 

Proiectul-pilot este destinat să contribuie la realizarea unei societăți neutre din punct de vedere climatic, 

precum și la punerea în aplicare a ODD ale ONU în cauză cu orașe, transporturi și infrastructuri 

sustenabile, inteligente și favorabile incluziunii, gestionarea resurselor, atenuarea schimbărilor climatice 

și adaptarea la acestea, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, sănătatea, protecția mediului și 

regenerarea biodiversității, utilizarea sustenabilă  a terenurilor și egalitatea de gen. Ca atare, poate 

contribui în plus la activitățile de cercetare și inovare desfășurate de întreprinderea comună Shift2Rail 

sau de succesorul acesteia în contextul infrastructurii, al tehnologiei digitale și al multimodalității. 

Gările feroviare fac legătura între serviciile de mobilitate multimodală și restul mediului urban. În 

majoritatea cazurilor, acestea sunt, de asemenea, noduri ale rețelelor de transport, de energie, de 

telecomunicații, de distribuție a apei și de infrastructuri de eliminare a deșeurilor, cu o densitate ridicată 

a echipamentelor tehnice instalate. Ca atare, au un potențial neexploatat important, atât ca centre urbane 

vitale noi, cât și ca instalații de soluții de inginerie avansată pentru protecția mediului, soluții sustenabile 

privind mobilitatea, economia colaborativă și serviciile sociale, contribuind la atingerea obiectivelor 

Noului Pact verde în ceea ce privește: mobilizarea industriei pentru o economie circulară, o aprovizionare 

cu energie curată și la prețuri accesibile, construirea de clădiri inteligente și eficiente din punctul de 

vedere al utilizării resurselor, ambiții de poluare urbană zero, cu respectarea ecosistemelor și a 

biodiversității, punerea în aplicare a strategiei de la fermă la consumator etc., în legătură organică cu 

mobilitatea inteligentă și multimodală (transportul feroviar, e-mobilitatea, utilizarea în comun a 

autoturismelor, partajarea bicicletelor etc.). În plus, stațiile pot oferi un răspuns la crizele sanitare (de 

exemplu, COVID-19) și la dezastre naturale (din cauza schimbărilor climatice), deoarece acestea pot fi 

readaptate sau convertite în centre de primire temporare, adăposturi, spitale și orice altă tipologie care are 

nevoie de spații largi. 

Toate aceste obiective vor fi integrate și realizate în cadrul propunerilor de proiect elaborate pentru stații 

cu o metodologie comună. 

Scopul modelului este de a dezvolta o nouă analiză a conceptului, care ar trebui să reprezinte o schimbare 

de paradigmă în proiectarea tuturor activităților sociale legate de stațiile feroviare în toate domeniile în 

care își desfășoară activitatea, lărgindu-i scopul și funcțiile inițiale ca un simplu punct de plecare/sosire a 

transportului feroviar. Noua stație de cale ferată poate fi nu numai o facilitate care irosește mai puțină 

energie, mai puțin poluantă, ci, de fapt, o centrală ecologică în oraș, care contribuie la un sold pozitiv net 

pentru mediu. În același timp, poate deveni un nod dens al activităților economice și sociale care sunt 

inerent integrate cu soluții de mobilitate eficiente din punct de vedere energetic, multiplicând 

oportunitățile de creștere economică și incluziune socială. 

În același timp, poate deveni un nod dens al activităților economice și sociale care sunt inerent integrate 

cu soluții de mobilitate eficiente din punct de vedere energetic, multiplicând oportunitățile și soluțiile de 

creștere economică, economie colaborativă și incluziune socială. 

Pentru a atinge un nivel adecvat de interoperabilitate a rețelelor de transport  din UE, este necesar un 

anumit grad de standardizare a caracteristicilor esențiale ale gărilor și, în consecință, majoritatea 

elementelor fundamentale ale proiectării și funcționării stației de cale ferată pot contribui la punerea în 

aplicare a inovării într-o măsură mai mare. Din acest motiv, proiectarea, exploatarea și gestionarea 

noului concept de gară feroviară trebuie să se desfășoare în conformitate cu un cadru european comun 

sau o metodologie europeană comună care, deși permite o marjă suficientă de  manevră pentru a ține 

seama de condițiile locale specifice sau de oportunitățile predominante, poate garanta în continuare 

gradul necesar de armonizare și obiectivele comune. 

În plus, Uniunea Europeană trebuie să stabilească metode și instrumente pentru o mai bună evaluare a 

impactului, în toate dimensiunile lui, al modelelor inovatoare care afectează practicile de planificare 
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urbană și mobilitatea urbană în general. O metodologie comună pentru raționalizarea și coordonarea 

acestor instrumente va ajuta factorii de decizie să elaboreze politici de sprijinire a participării actorilor 

publici și privați la punerea în aplicare a unor soluții inovatoare și coordonate pentru mobilitate. Prin 

urmare, metodologia care rezultă ar trebui să includă principii de modelare a afacerilor, modele 

economice bazate pe comportament și abordări proiectate în comun, care să vizeze integrarea conceperii 

în proiectarea infrastructurii tehnice. Includerea factorilor socioeconomici ai mobilității și a 

comportamentelor și afacerilor favorabile mediului și incluziunii va conduce și va completa inovarea 

generată în gări și în împrejurimile acestora, oferind în același timp actorilor economici stimulente 

pentru investiții. 

Reunirea directorilor de stații și a operatorilor feroviari, a primarilor și a administrațiilor locale, a 

operatorilor de transport public și privat, a instituțiilor europene, a organismelor reprezentative ale 

cetățenilor, a ONG-urilor și a instituțiilor de cercetare în jurul unui plan comun destinat mediului urban 

înconjurător, inclusiv a stațiilor publice, va raționaliza intervențiile publice și investițiile private, oferind, 

în același timp, un cadru instituțional modelului care va fi creat.  

Proiectul va fi dezvoltat prin punerea în aplicare a cel puțin 4 „laboratoare vii” în 4 țări diferite ale UE. 

Va urma o cale de cercetare aplicată care combină cercetarea fundamentală cu proiectarea și crearea de 

noi modele care ar putea fi adaptabile și aplicabile în contexte reale.  

Pe de o parte, partenerii proiectului vor coopera pentru a cunoaște, înțelege și explica ce opțiuni 

operaționale pot face ca stațiile de cale ferată și vecinătatea lor să devină principala forță motrice a 

practicilor sustenabile de mobilitate, de logistică și de muncă, precum și a unor infrastructuri re ziliente, 

adaptate atunci când este necesar. Profitând de rezultatele cercetării urbane de bază, proiectul va analiza 

în continuare modul în care părțile interesate pot beneficia pe deplin de noul model propus, care 

urmărește crearea de valoare pentru părțile interesate și cetățeni. 

Laboratoarele vii vor fi elaborate după cum urmează: 

1) organizarea de ateliere cu părți interesate angajate pentru a stabili o metodologie de lucru și o 

structură de gestionare pentru pilot și pentru a lansa activitățile de co-proiectare a proiectului în cadrul 

colaborării deschise și al interfeței cu întreprinderea comună Shift2Rail sau cu succesorul acesteia;  

2) organizarea de ateliere pentru a evalua potențialul stațiilor de cale ferată subdezvoltate ca 

infrastructuri multifuncționale, noduri de mobilitate și de ecologizare urbană, în ceea ce privește posibila  

lor contribuție la obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, precum și obiectivele UE aferente Pactului 

verde; 

3) dezvoltarea criteriilor metodologice și definirea rezultatelor cantitative și calitative pentru co-

proiectarea și transformarea stațiilor de cale ferată în infrastructuri multifuncționale, noduri de 

mobilitate și de ecologizare urbană, asigurând, în același timp, o evaluare adecvată a rezultatelor obținute 

odată ce planul este pus în aplicare în raport cu așteptările inițiale.  

4) O abordare deschisă și în continuă perfecționare a gestionării stațiilor va permite cetățenilor să co-

elaboreze soluții de mobilitate alternativă pentru incluziunea socială, economia  colaborativă și 

mobilitatea electronică și inteligentă și le vor pune în aplicare într-un mod mai flexibil. Adoptarea 

coerentă a modelului ar trebui să ajute administrațiile locale și naționale să atingă următoarele obiective:  

- promovarea coeziunii teritoriale prin mijloace de transport public și soluții alternative de mobilitate; 

- decarbonizarea mobilității și a surselor urbane de energie; 

- definirea unor mecanisme care să asigure punerea în aplicare a principiilor economiei circulare în 

cadrul fiecărei întreprinderi și a unor servicii prestate în gară și aflate în continuitate cu mediul 

înconjurător;  

- promovarea de noi parteneriate, în special între administrațiile publice, marile grupuri industriale, 

instituțiile locale și IMM-uri, integrând în același timp cetățenii și soluțiile colaborative de dimensiuni 

reduse în procesul general de planificare și de elaborare a politicilor; 
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- înțelegerea modului în care aceste infrastructuri pot fi utile pentru comunitate în caz de criză/criză 

sanitară/catastrofe naturale; 

5) organizarea unei conferințe finale care să prezinte rezultatele proiectului în fiecare laborator viu și 

prezentarea modelelor atinse de gări transformate. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

Orașele pot contribui în mod esențial la soluționarea problemelor legate de schimbările climatice și de 
incluziunea socială prin capacitatea lor de a aborda problemele de mediu, economice și sociale prin 
potențialul de inovare, prin acțiuni la nivel local și prin infrastructuri îmbunătățite. Ca parte integrantă a 

infrastructurii municipale de utilități și de mobilitate, este necesar un nou concept de stație de cale ferată, 
elaborat în comun de cetățeni, administrații și operatori de transport, pentru a multiplica impactul orașelor ca 
soluție socio-tehnică pentru mobilitatea sustenabilă, schimbările climatice, economia colaborativă și 
incluziunea socială. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 552 
=== GUE//8043 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 05 01 01 — Cheltuieli de sprijin pentru „Fondul european de dezvoltare regională” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

05 01 01 10 860 000 10 860 000 5 922 000 5 922 000 5 922 000 5 922 000 4 938 000 4 938 000 10 860 000 10 860 000 

Rezervă           

Total 10 860 000 10 860 000 5 922 000 5 922 000 5 922 000 5 922 000 4 938 000 4 938 000 10 860 000 10 860 000 

Justificare: 

Am dori să restabilim această linie bugetară la nivelul bugetului pe 2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 654 
=== I-D//7736 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 05 01 02 01 — Cheltuieli de sprijin pentru „Fondul de coeziune” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 
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 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

05 01 02 01 4 140 000 4 140 000 1 538 000 1 538 000 1 538 000 1 538 000 -461 000 -461 000 1 077 000 1 077 000 

Rezervă           

Total 4 140 000 4 140 000 1 538 000 1 538 000 1 538 000 1 538 000 -461 000 -461 000 1 077 000 1 077 000 

Justificare: 

Nu considerăm această linie bugetară drept o prioritate care trebuie sprijinită. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 553 
=== GUE//8044 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 05 01 02 01 — Cheltuieli de sprijin pentru „Fondul de coeziune” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

05 01 02 01 4 140 000 4 140 000 1 538 000 1 538 000 1 538 000 1 538 000 2 602 000 2 602 000 4 140 000 4 140 000 

Rezervă           

Total 4 140 000 4 140 000 1 538 000 1 538 000 1 538 000 1 538 000 2 602 000 2 602 000 4 140 000 4 140 000 

Justificare: 

Am dori să restabilim această linie bugetară la nivelul bugetului pe 2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 554 
=== GUE//8045 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 05 02 01 — FEDR — Cheltuieli operaționale 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

05 02 01   
28 572 879 

542 
1 161 292 768 

29 090 900 

628 
1 181 754 829 3 766 099 372 153 245 171 

32 857 000 

000 
1 335 000 000 

Rezervă           

Total   
28 572 879 

542 
1 161 292 768 

29 090 900 

628 
1 181 754 829 3 766 099 372 153 245 171 

32 857 000 

000 
1 335 000 000 

Justificare: 

Fondul european de dezvoltare regională este unul dintre cele mai importante fonduri ale Uniunii, care are ca 
scop consolidarea coeziunii economice și sociale în Uniunea Europeană prin corectarea dezechilibrelor 

dintre regiunile sale. Având în vedere importanța sa, amendamentul propune o majorare a finanțării sale. 
Majorarea de la acest post se poate realiza, printre altele, cu fonduri de la liniile ce țin de acțiunile militare și 
programele de securitate 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 555 
=== GUE//8046 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 05 02 02 — FEDR — Asistență tehnică operațională 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

05 02 02   91 619 822 34 900 000 93 234 170 35 514 940 12 126 830 4 620 060 105 361 000 40 135 000 

Rezervă           

Total   91 619 822 34 900 000 93 234 170 35 514 940 12 126 830 4 620 060 105 361 000 40 135 000 

Justificare: 

Fondul european de dezvoltare regională este unul dintre cele mai importante fonduri ale Uniunii, care are ca 
scop consolidarea coeziunii economice și sociale în Uniunea Europeană prin corectarea dezechilibrelor 

dintre regiunile sale. Având în vedere importanța sa, amendamentul propune o majorare a finanțării sale.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 655 
=== I-D//7737 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 05 02 03 — Inițiativa europeană privind dezvoltarea urbană 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

05 02 03   72 410 117 58 000 000 73 685 988 59 021 964 -36 842 994  36 842 994 59 021 964 

Rezervă           

Total   72 410 117 58 000 000 73 685 988 59 021 964 -36 842 994  36 842 994 59 021 964 

Justificare: 

Reducerea acestei linii bugetare va împiedica risipirea în continuare a banilor contribuabililor.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 217 
=== REGI/6261 === 

Depus de Comisia pentru dezvoltare regională 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 05 02 05 01 — FEDR — Cheltuieli operaționale — Finanțare în cadrul REACT-EU 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

05 02 05 01 3 487 750 000 1 743 875 000 p.m. 191 828 600 p.m. p.m.  191 828 600 p.m. 191 828 600 

Rezervă           

Total 3 487 750 000 1 743 875 000 p.m. 191 828 600 p.m. p.m.  191 828 600 p.m. 191 828 600 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 



 

 120 

Proiect de amendament 604 
=== ECR//7902 === 

Depus de Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 05 02 05 01 — FEDR — Cheltuieli operaționale — Finanțare în cadrul REACT-EU 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

05 02 05 01 3 487 750 000 1 743 875 000 p.m. 191 828 600 p.m. p.m.  191 828 600 p.m. 191 828 600 

Rezervă           

Total 3 487 750 000 1 743 875 000 p.m. 191 828 600 p.m. p.m.  191 828 600 p.m. 191 828 600 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 218 
=== REGI/6262 === 

Depus de Comisia pentru dezvoltare regională 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 05 02 05 02 — FEDR — Asistență tehnică operațională — Finanțare în cadrul REACT-EU 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

05 02 05 02 12 250 000 6 125 000 p.m. 671 400 p.m. p.m.  671 400 p.m. 671 400 

Rezervă           

Total 12 250 000 6 125 000 p.m. 671 400 p.m. p.m.  671 400 p.m. 671 400 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 603 
=== ECR//7901 === 

Depus de Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 05 02 05 02 — FEDR — Asistență tehnică operațională — Finanțare în cadrul REACT-EU 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

05 02 05 02 12 250 000 6 125 000 p.m. 671 400 p.m. p.m.  671 400 p.m. 671 400 

Rezervă           

Total 12 250 000 6 125 000 p.m. 671 400 p.m. p.m.  671 400 p.m. 671 400 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Proiect de amendament 656 
=== I-D//7738 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 05 03 01 — Fondul de coeziune — Cheltuieli operaționale 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

05 03 01   4 399 584 451 176 270 000 4 602 273 572 184 390 770 -920 454 714  3 681 818 858 184 390 770 

Rezervă           

Total   4 399 584 451 176 270 000 4 602 273 572 184 390 770 -920 454 714  3 681 818 858 184 390 770 

Justificare: 

Nu considerăm necesară susținerea acestei linii bugetare. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 556 
=== GUE//8047 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 05 03 01 — Fondul de coeziune — Cheltuieli operaționale 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

05 03 01   4 399 584 451 176 270 000 4 602 273 572 184 390 770 455 726 428 18 319 230 5 058 000 000 202 710 000 

Rezervă           

Total   4 399 584 451 176 270 000 4 602 273 572 184 390 770 455 726 428 18 319 230 5 058 000 000 202 710 000 

Justificare: 

Fondul de coeziune este unul dintre cele mai importante fonduri din bugetul UE, destinat statelor membre al 
căror venit național brut (VNB) pe cap de locuitor este mai mic de 90 % din media UE, având scopul de a 
reduce disparitățile economice și sociale și de a promova dezvoltarea durabilă. În acest scop, amendamentul 

propune o majorare a fondurilor acestuia. Majorarea acestui post se poate realiza, printre altele, cu fonduri de 
la liniile ce țin de acțiunile militare și programele de securitate. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 657 
=== I-D//7739 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 05 03 02 — Fondul de coeziune — Asistență tehnică operațională 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

05 03 02   13 914 630 6 200 000 14 555 678 6 485 634 -2 911 135  11 644 543 6 485 634 

Rezervă           

Total   13 914 630 6 200 000 14 555 678 6 485 634 -2 911 135  11 644 543 6 485 634 
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Justificare: 

Nu considerăm necesară susținerea acestei linii bugetare. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 557 
=== GUE//8048 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 05 03 02 — Fondul de coeziune — Asistență tehnică operațională 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

05 03 02   13 914 630 6 200 000 14 555 678 6 485 634 1 444 322 644 366 16 000 000 7 130 000 

Rezervă           

Total   13 914 630 6 200 000 14 555 678 6 485 634 1 444 322 644 366 16 000 000 7 130 000 

Justificare: 

Fondul de coeziune este unul dintre cele mai importante fonduri din bugetul UE, destinat statelor membre al 
căror venit național brut (VNB) pe cap de locuitor este mai mic de 90 % din media UE, având scopul de a 
reduce disparitățile economice și sociale și de a promova dezvoltarea durabilă. În acest scop, amendamentul 

propune o majorare a fondurilor acestuia. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 25 
=== TRAN/5515 === 

Depus de Comisia pentru transport și turism 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 05 03 03 — Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) — Transport — Alocare din 
Fondul de coeziune 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

05 03 03   1 438 973 676 83 293 000 1 505 267 280 87 130 314 3 494 732 720 212 869 686 5 000 000 000 300 000 000 

Rezervă           

Total   1 438 973 676 83 293 000 1 505 267 280 87 130 314 3 494 732 720 212 869 686 5 000 000 000 300 000 000 

Justificare: 

Propunerea PE este de a angaja suma totală în primii doi ani 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 562 
=== GUE//8053 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 07 01 01 01 — Cheltuieli de sprijin pentru „Fondul social european Plus — gestiune partajată” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 
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Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

07 01 01 01 11 280 000 11 280 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 3 280 000 3 280 000 11 280 000 11 280 000 

Rezervă           

Total 11 280 000 11 280 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 3 280 000 3 280 000 11 280 000 11 280 000 

Justificare: 

Fondul social european Plus (FSE+) va ajuta statele membre să realizeze o rată ridicată a ocupării forței de 
muncă, o protecție socială justă și o forță de muncă calificată și rezilientă care este pregătită să înfrunte 

munca în lumea de mâine, precum și politicile statelor membre menite să asigure egalitatea de șanse, accesul 
la piața muncii, condiții de lucru echitabile, protecție socială și incluziune. Având în vedere importanța 
considerabilă a fondului, mai ales în contextul crizei de COVID-19, acest amendament propune majorarea 
finanțării FSE+. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 563 
=== GUE//8054 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 07 02 01 — Componenta FSE+ cu gestiune partajată — Cheltuieli operaționale 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

07 02 01   
12 508 820 

527 
499 825 000 

12 759 097 

546 
509 825 520 3 269 607 097 

13 277 254 

480 

16 028 704 

643 

13 787 080 

000 

Rezervă           

Total   
12 508 820 

527 
499 825 000 

12 759 097 

546 
509 825 520 3 269 607 097 

13 277 254 

480 

16 028 704 

643 

13 787 080 

000 

Justificare: 

Fondul social european Plus (FSE+) va ajuta statele membre să realizeze o rată ridicată a ocupării forței de 
muncă, o protecție socială justă și o forță de muncă calificată și rezilientă care este pregătită să înfrunte 
munca în lumea de mâine, precum și politicile statelor membre menite să asigure egalitatea de șanse, accesul 
la piața muncii, condiții de lucru echitabile, protecție socială și incluziune. Majorarea acestui post se poate 
realiza, printre altele, cu fonduri de la liniile ce țin de acțiunile militare și programele de securitate.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 989 
=== EPP//7079 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 07 02 01 — Componenta FSE+ cu gestiune partajată — Cheltuieli operaționale 

Se modifică comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

07 02 01   
12 508 820 

527 
499 825 000 

12 759 097 

546 
509 825 520   

12 759 097 

546 
509 825 520 

Rezervă           

Total   
12 508 820 

527 
499 825 000 

12 759 097 

546 
509 825 520   

12 759 097 

546 
509 825 520 

Comentarii: 
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După paragraful: 

Promovarea egalității dintre femei și bărbați în plan .......... pe piața forței de muncă și în educație și formare.  

Se adaugă următorul text: 

Printre regiunile vizate, sprijinul oferit de FSE+ poate fi utilizat și pentru a aborda implicațiile și 

impactul schimbărilor demografice asupra societății, comunităților și zonelor afectate disproporționat de 

provocările demografice, inclusiv prin exodul de creiere, depopularea zonelor rurale și îmbătrânirea 

populației, pentru a consolida coeziunea economică, socială și teritorială.  

Justificare: 

Abordează implicațiile și impactul schimbărilor demografice asupra societății, comunităților și zonelor 
afectate disproporționat de provocările demografice, pentru a consolida coeziunea economică, socială și 

teritorială. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 457 
=== EMPL/5670 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 07 02 01 — Componenta FSE+ cu gestiune partajată — Cheltuieli operaționale 

De scindează după cum urmează: 07 02 01 02, 07 02 01 01 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

------------------------------- 

Se adaugă: 07 02 01 02 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

07 02 01 02       3 000 000 000 3 000 000 000 3 000 000 000 3 000 000 000 

Rezervă           

Total       3 000 000 000 3 000 000 000 3 000 000 000 3 000 000 000 

Rubrică: 

Garanția europeană pentru copii 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Articol nou 

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile care vizează reducerea disparităților economice, sociale și 

teritoriale care au apărut, în special în țările și regiunile rămase în urmă, în legătură cu accelerarea 

restructurării economice și sociale, cu tranziția către o energie curată, cu digitalizarea locului de muncă, 

cu deficiențele tot mai accentuate în materie de competențe și de forță de muncă și cu îmbătrânirea 

populației, pentru a crea o Europă mai socială. Acest lucru trebuie să se realizeze în conformitate cu 

principiile Pilonului european al drepturilor sociale și 

vor fi vizate următoarele trei categorii de regiuni: 

– regiunile mai puțin dezvoltate, cu un PIB pe cap de locuitor mai mic de 75 % din PIB-ul mediu al 

Uniunii,  

– regiunile de tranziție, cu un PIB pe cap de locuitor cuprins între 75 % și 100 % din PIB-ul mediu al 

Uniunii, 
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– regiunile mai dezvoltate, cu un PIB pe cap de locuitor mai mare de 100 % din PIB-ul mediu al 

Uniunii. 

Promovarea egalității dintre femei și bărbați în plan orizontal și prin acțiuni specifice ar trebui să facă 

parte din sprijinul oferit de FSE+, pentru a îmbunătăți participarea femeilor pe piața forței de muncă, 

pentru a combate sărăcia în rândul femeilor și discriminarea pe criterii de gen pe piața forței de muncă și 

în educație și formare. 

------------------------------- 

Se adaugă: 07 02 01 01 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

07 02 01 01       
15 200 000 

000 

15 200 000 

000 

15 200 000 

000 

15 200 000 

000 

Rezervă           

Total       
15 200 000 

000 

15 200 000 

000 

15 200 000 

000 

15 200 000 

000 

Rubrică: 

Componenta FSE+ cu gestiune partajată — Cheltuieli operaționale 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Articol nou 

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile care vizează reducerea disparităților economice, sociale și 

teritoriale care au apărut, în special în țările și regiunile rămase în urmă, în legătură cu accelerarea 

restructurării economice și sociale, cu tranziția către o energie curată, cu digitalizarea locului de muncă, 

cu deficiențele tot mai accentuate în materie de competențe și de forță de muncă și cu îmbătrânirea 

populației, pentru a crea o Europă mai socială. Acest lucru trebuie să se realizeze în conformitate cu 

principiile Pilonului european al drepturilor sociale și 

vor fi vizate următoarele trei categorii de regiuni: 

– regiunile mai puțin dezvoltate, cu un PIB pe cap de locuitor mai mic de 75 % din PIB-ul mediu al 

Uniunii,  

– regiunile de tranziție, cu un PIB pe cap de locuitor cuprins între 75 % și 100 % din PIB-ul mediu al 

Uniunii, 

– regiunile mai dezvoltate, cu un PIB pe cap de locuitor mai mare de 100 % din PIB-ul mediu al 

Uniunii. 

Promovarea egalității dintre femei și bărbați în plan orizontal și prin acțiuni specifice ar trebui să facă 

parte din sprijinul oferit de FSE+, pentru a îmbunătăți participarea femeilor pe piața forței de muncă, 

pentru a combate sărăcia în rândul femeilor și discriminarea pe criterii de gen pe piața forței de muncă și 

în educație și formare. 

Justificare: 

Comisia s-a angajat să instituie o garanție europeană pentru copii și a prezentat deja propunerea în acest sens 
în cadrul CFM 2021-2027 revizuit. Cu toate acestea, Consiliul nu a inclus garanția europeană pentru copii în 
poziția sa. Prin urmare, este esențial să se creeze o linie bugetară separată destinată garanției europene pentru 
copii, cu un buget specific de 3 miliarde EUR pentru primul său an de punere în aplicare, când UE suferă de 
pe urma consecințelor pandemiei de COVID-19, care va avea un impact tot mai mare asupra copiilor, care 

constituie grupul cel mai vulnerabil dintre populațiile cele mai defavorizate. În perioada 2021-2027, ar trebui 
ca în garanția europeană pentru copii să se investească cel puțin 20 de miliarde EUR. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Proiect de amendament 564 
=== GUE//8055 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 07 02 02 — Componenta FSE+ cu gestiune partajată — Asistență tehnică operațională 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

07 02 02   35 808 676 4 000 000 36 525 138 4 080 032 4 654 839 519 968 41 179 977 4 600 000 

Rezervă           

Total   35 808 676 4 000 000 36 525 138 4 080 032 4 654 839 519 968 41 179 977 4 600 000 

Justificare: 

Fondul social european Plus (FSE+) va ajuta statele membre să realizeze o rată ridicată a ocupării forței de 
muncă, o protecție socială justă și o forță de muncă calificată și rezilientă care este pregătită să înfrunte 
munca în lumea de mâine, precum și politicile statelor membre menite să asigure egalitatea de șanse, accesul 
la piața muncii, condiții de lucru echitabile, protecție socială și incluziune. Având în vedere importanța 

considerabilă a fondului, mai ales în contextul crizei de COVID-19, acest amendament propune majorarea 
finanțării FSE+. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 219 
=== REGI/6263 === 

Depus de Comisia pentru dezvoltare regională 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 07 02 05 01 — FSE — Cheltuieli operaționale — Finanțare în cadrul REACT-EU 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

07 02 05 01 1 494 750 000 747 375 000 p.m. 82 212 257 p.m. p.m.  82 212 257 p.m. 82 212 257 

Rezervă           

Total 1 494 750 000 747 375 000 p.m. 82 212 257 p.m. p.m.  82 212 257 p.m. 82 212 257 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 227 
=== EMPL/5604 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale  

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 07 02 05 01 — FSE — Cheltuieli operaționale — Finanțare în cadrul REACT-EU 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

07 02 05 01 1 494 750 000 747 375 000 p.m. 82 212 257 p.m. p.m.  82 212 257 p.m. 82 212 257 

Rezervă           



 

 127 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

Total 1 494 750 000 747 375 000 p.m. 82 212 257 p.m. p.m.  82 212 257 p.m. 82 212 257 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 220 
=== REGI/6264 === 

Depus de Comisia pentru dezvoltare regională 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 07 02 05 02 — FSE — Asistență tehnică operațională — Finanțare în cadrul REACT-EU 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

07 02 05 02 5 250 000 2 625 000 p.m. 287 743 p.m. p.m.  287 743 p.m. 287 743 

Rezervă           

Total 5 250 000 2 625 000 p.m. 287 743 p.m. p.m.  287 743 p.m. 287 743 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 228 
=== EMPL/5605 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 07 02 05 02 — FSE — Asistență tehnică operațională — Finanțare în cadrul REACT-EU 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

07 02 05 02 5 250 000 2 625 000 p.m. 287 743 p.m. p.m.  287 743 p.m. 287 743 

Rezervă           

Total 5 250 000 2 625 000 p.m. 287 743 p.m. p.m.  287 743 p.m. 287 743 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 605 
=== ECR//7903 === 

Depus de Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 07 02 05 02 — FSE — Asistență tehnică operațională — Finanțare în cadrul REACT-EU 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 
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 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

07 02 05 02 5 250 000 2 625 000 p.m. 287 743 p.m. p.m.  287 743 p.m. 287 743 

Rezervă           

Total 5 250 000 2 625 000 p.m. 287 743 p.m. p.m.  287 743 p.m. 287 743 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 551 
=== GUE//8042 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 07 02 06 01 — FEAD — Cheltuieli operaționale — Finanțare în cadrul REACT-EU 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

07 02 06 01 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 750 000 000 750 000 000 750 000 000 750 000 000 

Rezervă           

Total p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 750 000 000 750 000 000 750 000 000 750 000 000 

Justificare: 

Această finanțare este cu atât mai necesară acum, când sărăcia în UE atinge niveluri alarmante, iar actualele 
politici de austeritate și criza generată de pandemia de COVID-19 contribuie la înrăutățirea situației celor 
mai săraci cetățeni ai Uniunii. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 229 
=== EMPL/5606 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale  

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 07 02 99 03 — Finalizarea „Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor” (2014-
2020) 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

07 02 99 03 145 000 000 603 000 000 p.m. 655 000 000 p.m. 699 877 951  1 300 122 049 p.m. 2 000 000 000 

Rezervă           

Total 145 000 000 603 000 000 p.m. 655 000 000 p.m. 699 877 951  1 300 122 049 p.m. 2 000 000 000 

Justificare: 

Fondurile alocate sunt cu mult sub nivelul necesar pentru a exercita un impact real asupra șomajului în 
rândul tinerilor. Studiul OIM intitulat „Criza locurilor de muncă din zona euro: tendințe și măsuri de 
politică” se referă la necesitatea de a injecta 21.000 de milioane EUR în perioada 2014-2020 — bugetul YEI 
a fost cu mult sub acest credit. Majorarea propusă a acestei linii este menită să sprijine proiectele și 
inițiativele care, în contextul creșterii șomajului în rândul tinerilor, nu dispun de resurse suficiente pentru a 

răspunde nevoilor societale și pentru a pregăti un nou răspuns structural. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Proiect de amendament 76 
=== FEMM/6203 === 

Depus de Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 02 21 01 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  02 21 01       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rezervă           

Total       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Mentorat antreprenorial cu egalitate de șanse între femei și bărbați: garantarea unor noi 

surse de locuri de muncă și de prosperitate prin formare în domeniul antreprenorial, formare digitală, 

mentorat și îndrumare 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Este indispensabil un echilibru sănătos și exhaustiv al ideilor, punctelor de vedere și contribuțiilor pentru 

a face ca întreaga populație să fie receptivă la spiritul antreprenorial și reprezentată în sectoarele digitale. 

Acest lucru este important, de asemenea, pentru a contribui la succesul Pactului european ecologic, 

pentru a avea o economie care să funcționeze pentru toată lumea și pentru a ajuta Europa să fie pregătită  

pentru era digitală. Contribuția redusă a femeilor la crearea de întreprinderi este îngrijorătoare și trebuie 

luate acum măsuri pentru a garanta că vocile femeilor se fac mai mult auzite, atât în prezent, cât și în 

viitor. 

Aproximativ 25 de milioane de IMM-uri reprezintă coloana vertebrală a economiei Europei și 99 % din 

totalul întreprinderilor din UE. „IMM-urile oferă soluții inovatoare la provocări precum schimbările 

climatice, eficiența utilizării resurselor și coeziunea socială și contribuie la răspândirea acestor inovații în 

întreaga Europă”. Femeile reprezintă 52 % din totalul populației europene, dar numai 34,4 % dintre 

lucrătorii independenți din UE și 30 % dintre antreprenorii de start-upuri (Sursa: site-ul UE). În plus, 

întreprinderile se regăsesc mai frecvent în sectoare care nu se extind rapid și rămân de dimensiuni 

reduse. 

Antreprenoarele au nevoie de politici și acțiuni specifice prin care să își poată exploata întregul potențial 

antreprenorial. Provocările principale sunt în continuare următoarele: O mai mare dificultate în ceea ce 

privește accesul la finanțare decât bărbații (de exemplu, societățile înființate de femei au primit doar 2 % 

din fondurile acordate de investitorii de capital de risc anul trecut); accesul la informare și formare; 

accesul la rețele în scopuri profesionale; reconcilierea vieții profesionale cu viața de familie; și pensii 

adecvate. 

În special în urma crizei provocate de pandemia de Covid-19, antreprenoriatul necesită angajamentul 

politic deplin al statelor membre ale UE, al Comisiei Europene, al Consiliului European și al 

Parlamentului European de a adopta măsuri și de a pune în aplicare propuneri legislative 

corespunzătoare în favoarea IMM-urilor și a spiritului antreprenorial al femeilor. Din 2008, Comisia 

Europeană a încercat să depășească obstacolele cu care se confruntă antreprenorii, prin creșterea 

gradului de informare și invitând guvernele naționale să sprijine și să promoveze spiritul antreprenorial 

prin intermediul Small Business Act (Inițiativa în favoarea întreprinderilor mici) și al Planului de acțiune 

pentru antreprenoriat 2020. Cu toate acestea, din nefericire, aceste politici vizează femeile doar într-un 

grad redus. În plus, deși studiile UE recunosc pe scară largă că există un decalaj „digital” enorm între 

bărbați și femei, noua strategie pentru IMM-uri pentru o Europă durabilă și digitală menționează doar pe 

scurt nevoia de finanțare inteligentă din perspectiva egalității de gen.  
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Inovarea tehnologică este responsabilă pentru o mare parte a creșterii economice care permite creșterea 

prosperității. Activitatea antreprenorială — înființarea unei noi întreprinderi — reprezintă o modalitate 

importantă prin care inovarea tehnologică să intre în economie și să crească productivitatea globală. 

Este, de asemenea, o sursă majoră de creștere a numărului de locuri de muncă, oferind noi surse de 

locuri de muncă și menținând întreaga forță de muncă ocupată. Printre instrumentele a căror eficacitate 

este dovedită pentru a stimula inovarea și antreprenoriatul se numără: 

Formarea în domeniul antreprenorial 

Pe lângă înzestrarea tinerilor, în special a fetelor și a femeilor tinere, cu competențele necesare pentru 

secolul al XXI-lea, formarea în domeniul antreprenorial poate fi o cale importantă pentru atingerea 

ODD-urilor. Timothy Bartik, economist și specialist în piața muncii, susține că „formarea în materie de 

antreprenoriat deține dovezi științifice mai solide de eficacitate decât orice altă politică de dezvoltare 

economică.” 

Formarea în domeniul digital 

În această eră digitală, competențele digitale sunt factori esențiali pentru dezvoltarea socioeconomică și 

capacitatea de inserție profesională. În lipsa acestor competențe, participarea la economie și societate este 

dificilă, în special din cauza transformării digitale pe care o experimentează piața muncii. Întrucât multe 

femei au nevoie de sprijin suplimentar în acest domeniu, proiectul-pilot va dezvolta noi strategii de 

promovare a incluziunii digitale, a alfabetizării și a formării noilor profesioniste din domeniul TIC.  

Mentorat și îndrumare 

Programele de mentorat și îndrumare pentru antreprenoare au fost utilizate și în trecut și continuă să 

aibă succes. Aceste programe trebuie să fie consolidate, reconfigurate și reimplementate la o scară mai 

largă, pentru ca antreprenoarele europene care au nevoie de mentorat și îndrumare să poată avea acces 

la ele, în special în noul mediu post Covid-19. 

Aceste patru instrumente, care ar trebui să fie incluse și pe o platformă digitală precum WEgate, trebuie 

să fie dezvoltate și utilizate în mod strategic pentru a crea un mediu favorabil pentru antreprenoriatul de 

succes în rândul femeilor. Proiectul-pilot va contribui, în cele din urmă, la valorificarea beneficiilor 

economice și societale ale consolidării antreprenoriatului în rândul femeilor și va permite comunităților 

noastre să prospere. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

Există o nevoie sporită de a sprijini mai multe programe pentru femeile antreprenoare. Acest proiect-pilot ar 
putea avea, de asemenea, perspective pe termen lung și la nivel global. Va fi un proiect deschizător de 
drumuri, care poate fi diseminat nu numai în UE, ci și, de exemplu, în America Latină. Inițiativa privind 

principiile WEP (Women's Empowerment Principles) are statut consultativ la ECOSOC (Consiliul 
Economic și Social al Organizației Națiunilor Unite) și o legătură strânsă cu ONU Femei. Prin urmare, prin 
intermediul WEP, acest proiect-pilot și potențialul său pentru acțiunea ONU în sens mai amplu pot fi aduse 
la cunoștința acestor organisme. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 354 
=== ITRE/5053 === 
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Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 04 

Rubrică: 

Spațiul 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 04 21 

Rubrică: 

2021 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 04 21 02 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  04 21 02       2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Rezervă           

Total       2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Navigația sigură pe căile navigabile interioare cu Galileo/EGNOS 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Proiectul-pilot ar viza în primul rând testarea unei abordări coordonate în statele membre din regiunea 

Dunării, în conformitate cu obiectivele strategiilor privind modurile de transport sustenabile, cum ar fi 

căile navigabile interioare sigure care utilizează serviciile Galileo/EGNOS, și îmbunătățirea eficienței în 

întregul sistem de transport; în perspectivă pe termen scurt, proiectul ar contribui la consolidarea 

cooperării dintre țări și regiuni, precum și la dezvoltarea unor strategii viitoare de acțiune comună. 

Obiectiv: 

Armonizarea utilizării EGNOS și Galileo în zona Dunării în cadrul Platformei pentru servicii de 

informare fluvială existente și a receptoarelor AIS pentru navigația interioară, atât în stațiile de la mal, 

cât și în nave. 

Modalități de atingere a acestui obiectiv: 

Serviciile de informații fluviale (RIS) reprezintă platforma utilizată de autorități pentru a furniza și primi 

informații de la nave și, în special, echipamentul utilizat este AIS pentru navigația interioară (sistem de 

identificare automată). 

Necesitatea de a actualiza receptoarele AIS atât în stațiile de coastă, cât și în nave.  

o stațiile de coastă gestionate de autoritățile fluviale vor trimite navelor corecții EGNOS prin intermediul 

AIS, astfel încât navele să poată calcula o poziție consolidată. 

o navele vor trimite poziția consolidată înapoi la stațiile de coastă care aplică EGNOS și, de asemenea, 

vor introduce informații autentificate furnizate de sateliții Galileo.  
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Beneficii: 

Creșterea siguranței navigației datorită poziției consolidate a navelor, calculată cu Galileo și EGNOS.  

Sprijinirea investigațiilor privind accidentele cu datele colectate de sistemul de identificare automată 

(AIS), în cadrul căruia poziția este consolidată cu Galileo și EGNOS. 

Reducerea costurilor pentru autorități prin utilizarea EGNOS în locul unui receptor de referință specific 

care calculează corecțiile diferențiale. 

Calendar: trei ani 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2 013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

Posibilitatea de a stimula Strategia pentru regiunea Dunării printr-o comodalitate și o inovare eficiente 
pentru a îmbunătăți transportul pe căi navigabile interioare, oferind un potențial considerabil de dezvoltare 

economică și țărilor învecinate din regiune și contribuind la reducerea blocajelor din transport și la creșterea 
siguranței navigației. 

- navele din regiunea Dunării înregistrează degradarea poziționării cu ajutorul GPS-ului. Serviciile Galileo și 
EGNOS oferă un număr mai mare de sateliți și corecții ale informațiilor furnizate de sateliții GPS. Este 
necesară actualizarea AIS în stații și în nave. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 194 
=== ITRE/5038 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 04 

Rubrică: 

Spațiu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 04 21 

Rubrică: 

2021 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 04 21 01 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 
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Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  04 21 01       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Rezervă           

Total       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Proiect-pilot - Gestionarea pandemiilor la nivelul UE 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Se adaugă următoarele: 

Gestionarea la nivelul UE a COVID-19 necesită un sprijin pe termen lung pentru punerea în aplicare a 

unui sistem adecvat de monitorizare a măsurilor de distanțare socială.  

Având în vedere modul în care pandemia de COVID-19 a afectat țările UE, atât în privința numărului de 

decese, cât și a impactului dramatic asupra economiilor UE, utilizarea unui sistem de geolocalizare la 

nivel european, bazat pe sistemul GNSS European - Galileo, capabil să acționeze ca punct de contact 

între autorități și cetățeni, ar putea sprijini țările să abordeze această problemă pe termen lung și ar putea 

genera beneficii socioeconomice semnificative. 

Proiectul are drept obiectiv construirea de strategii de urgență pentru ieșirea din criza COVID -19 și 

pentru perioada post-criză, vizând, de asemenea, și alte potențiale pandemii, prin dezvoltarea unei soluții 

de monitorizare standardizate, cu o acoperire la nivelul UE, și care să fie aprobată de autoritățile statelor 

membre. Aceasta ar urma să integreze soluțiile naționale concepute pentru zone limitate din cadrul UE și  

să se sincronizeze cu inițiativele naționale aflate în derulare, cum ar fi cele care vizează „distanțarea 

socială”, „carantina obligatorie” sau „izolarea la domiciliu”. 

Coordonarea proiectului trebuie să fie asigurată în cooperare cu toate statele membre,  pentru a lua în 

calcul specificitatea fiecărei țări; de asemenea, proiectul ar putea beneficia de susținere din partea 

fiecărei autorități locale/naționale în limbile lor oficiale și ar putea fi integrat în propriile lor 

infrastructuri IT. 

Autoritățile din domeniul protecției civile și autoritățile naționale din domeniul sănătății publice din 

statele membre și de la nivelul UE ar trebui să fie implicate în dezvoltarea soluției propuse, pentru a 

defini nevoile existente. Aceste autorități vor colecta și vor gestiona datele anonimizate la nivelul UE. 

Aproape toate telefoanele inteligente vândute în UE sunt compatibile cu sistemul Galileo. Galileo va oferi 

una dintre cele mai promițătoare îmbunătățiri în ceea ce privește precizia localizării, prin introducerea  

dublei frecvențe pentru sporirea preciziei localizării până la o rază de acoperire de 1 metru și, prin 

urmare, va fi în măsură să monitorizeze mișcările utilizatorilor și să furnizeze autorităților publice 

posibilități de monitorizare și date statistice mai precise. Galileo va fi sprijinit de o metodologie și o 

tehnologie inovatoare (de exemplu, de algoritmi noi și de alte tipuri de integrare a datelor colectate de 

senzori) care utilizează alte tipuri de tehnologie bazate pe proximitate, adaptate folosirii  în interiorul 

clădirilor, precum Bluetooth, și va realiza verificări încrucișate a datelor furnizate de operatorii de 

telecomunicații. În acest mod, odată ce toate sursele diferite au fost combinate prin intermediul 

algoritmilor IA, toate aceste date pot fi reunite pentru a genera „hărți termice” și pentru a oferi 

autorităților, într-un mediu unic, o posibilitate de vizualizare mai completă. 

Proiectul a fost elaborat pe baza unor elemente specifice prin care se urmărește, în special:  

- trimiterea de informații generice utile și de actualizări zilnice pentru utilizatori cu privire la 

comportamentul care trebuie adoptat în timpul unei situații de urgență; 

- punerea la dispoziția utilizatorilor a posibilității de a interacționa cu autoritățile și sistemele de sănătate, 

de exemplu, de a informa autoritățile cu privire la simptome timpurii sau de a efectua rezervări pentru 

teste de depistare;  
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- trimiterea de alerte a posteriori utilizatorilor al căror traseu s-a intersectat cu cel al utilizatorilor care au 

fost diagnosticați ulterior ca fiind infectați, sprijinind astfel izolarea inteligentă și măsurile de carantină 

adoptate de autorități; 

- crearea unei hărți termice conținând date de localizare puse la dispoziție în mod colaborativ de către toți 

utilizatorii, anonimizate în mod adecvat, indicând în același timp „punctele cu risc ridicat de infectare”; 

- crearea posibilității ca autoritățile să recupereze istoricul de călătorie al persoanei infectate și să alerteze 

toate persoanele care au intrat în contact cu aceasta în perimetrul și în intervalul de timp în care există 

un risc de contagiune; 

- trimiterea unei alerte preliminare persoanelor care pătrund într-un perimetru de 10 metri stabilit în 

jurul unei locații vizitate recent de o persoană infectată; 

Funcționalitățile proiectului-pilot ar asigura o valoare adăugată pentru: 

- cooperarea transfrontalieră și transregională, garantând circulația neîntreruptă a cetățenilor și a 

mărfurilor și evitând măsurile de limitare pe scară largă a mișcării persoanelor (proiectul-pilot ar implica 

mai multe state membre/regiuni); 

- scalabilitatea și fiabilitatea informațiilor generate; 

- o monitorizare mai bună și un control optimizat al răspândirii bolii la nivel regional sau mondial, 

facilitând astfel deciziile conexe, de exemplu, cele privind distribuția de ventilatoare mecanice către zone 

specifice, sprijinind cercetările medicale, contribuind la prevenirea cazurilor de creștere exponențială a 

infectărilor și permițând monitorizarea și verificarea autorizațiilor de mobilitate în format digital; 

- accesul la modele statistice și bazate pe IA îmbunătățite, având la bază colectarea de date cu privire la 

propagarea simptomelor asociate (prin urmare, nu numai pe baza testelor confirmate).  

Proiectul-pilot va explora, de asemenea, posibilitatea de integrare cu alte surse sau alte aplicații, prin 

intermediul semnalelor Bluetooth sau al datelor provenind de la operatorii de telecomunicații. Toate 

datele colectate și tratate ar trebui să aibă la bază o protecție strictă a confidențialității și a datelor cu 

caracter personal, inclusiv, dacă este cazul, principiul anonimizării datelor și al consimțământului în 

cunoștință de cauză al utilizatorilor. Acesta ar trebui să respecte recomandările AEPD cu privire la 

funcția de colectare a datelor și la toate dispozițiile RGPD în ceea ce privește termenii și condițiile care 

permit o colectare individuală a datelor în cazul unei pandemii.  

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

Soluția Galileo ar urma să se bazeze pe bunele practici ale statelor membre și va constitui un model de 
cooperare transfrontalieră și transnațională, evitând astfel fragmentarea existentă. Precizia localizării 
asigurată de receptoarele GNSS standard distribuite în masă, care este de 5-10 metri (și între 20 și 30 de 

metri în mediul urban) nu este perfect calibrată și ar putea genera un număr mare de rezultate „fals pozitive”. 
Utilizarea de către Galileo a sistemului GNSS cu frecvență dublă înseamnă că receptorul primește mai multe 
semnale radio de la fiecare satelit pe frecvențe diferite. O astfel de capacitate este un factor-cheie prin care 
Galileo se diferențiază. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Proiect de amendament 215 
=== REGI/6257 === 

Depus de Comisia pentru dezvoltare regională 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 05 21 01 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  05 21 01       600 000 300 000 600 000 300 000 

Rezervă           

Total       600 000 300 000 600 000 300 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Testarea cooperării transfrontaliere avansate dintre autoritățile locale: centrul pentru 

bune practici 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Acest proiect-pilot urmărește să creeze un centru pentru bune practici menit să sprijine autoritățile locale 

care doresc să consolideze și să exploreze cooperarea transfrontalieră. Prin intermediul a cestui demers s-

ar îmbunătăți cunoștințele privind oportunitățile pe care le oferă cooperarea transfrontalieră consolidată 

la nivel local și privind obstacolele cu care se confruntă autoritățile locale în acest context, pe care trebuie 

să le abordăm pentru a îmbunătăți cooperarea transfrontalieră în întreaga Uniune Europeană. S-au 

înregistrat deja succese notabile în cooperarea transfrontalieră într-o gamă largă de domenii, de la 

asistență medicală la ocuparea forței de muncă. Asigurarea faptului că aceste exemple sunt răspândite și 

urmate este esențială în acest moment. 

Pentru a realiza acest lucru, ar fi necesar să se întocmească un inventar al exemplelor actuale de 

cooperare transfrontalieră la nivelul autorităților locale, cu scopul de a identifica acele  autorități locale 

din UE a căror cooperare este mai avansată și care sunt motivate să aprofundeze această cooperare. 

Autoritățile selectate trebuie să stabilească contacte atât cu experții din cadrul administrației locale, cât și 

cu cei implicați în cooperarea transfrontalieră, pentru a-și putea elabora și a executa planurile. Acest 

proces va permite desprinderea unor lecții valoroase care pot fi utile pentru autoritățile (locale) implicate, 

pot încuraja alte autorități locale din regiunile de frontieră să  urmeze exemplul acestora și pot oferi 

Comisiei Europene informații relevante pentru (re)definirea programelor existente și a altora noi, astfel 

încât acestea să dea cele mai bune rezultate pe teren. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

Pentru cea mai mare parte a populației, administrația locală este cel mai tangibil nivel al structurilor 
guvernamentale, în special în zonele rurale și în regiunile de frontieră. Astfel, procesul decizional capătă 
rapid vizibilitate, iar cei care elaborează politicile sunt mai aproape de cetățeni și mai ușor accesibili 
acestora. Aceste avantaje pot și ar trebui să fie utilizate în beneficiul cooperării transfrontaliere în întreaga 
Uniune Europeană și să asigure faptul că cetățenii pot beneficia de rezultatele concrete ale procesului de 
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cooperare la nivelul UE în domeniile cele mai relevante pentru ei. Acest proiect-pilot va consolida 
cooperarea transfrontalieră și va permite, totodată, obținerea unor rezultate pentru cetățeni.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 214 
=== REGI/6256 === 

Depus de Comisia pentru dezvoltare regională 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 05 21 01 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  05 21 01       2 500 000 1 250 000 2 500 000 1 250 000 

Rezervă           

Total       2 500 000 1 250 000 2 500 000 1 250 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Parteneriat între statele membre, autoritățile locale și regionale și industria feroviară 

pentru a reduce costurile operaționale ale liniilor de cale ferată regionale și locale cu sprijinul tehnologiei 

GNSS 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Europa ocupă o poziție de lider în privința inițiativelor mondiale de promovare a unui mediu durabil și de 

atenuare a schimbărilor climatice prin acțiuni care implică, de exemplu, un transport feroviar mai 

eficient din punct de vedere energetic. 

Sistemul Global de Navigație prin Satelit (GNSS) European este un element fundamental al politicii 

europene în domeniul transporturilor, deoarece oferă utilizatorilor soluții de navigație accesibile 

pretutindeni, precise și robuste în multiple segmente ale transporturilor, precum și în alte segmente care 

nu sunt corelate cu transporturile. 

În paralel, Europa investește în dezvoltarea Sistemului european de management al traficului feroviar 

(denumit în continuare „ERTMS”), cu obiectivul de armonizare a sistemelor de semnalizare din Europa. 

Având în vedere nivelul actual de maturitate al GNSS european (denumit în continuare „EGNSS”) și 

legătura sa cu ERTMS, există un potențial important de a oferi o valoare adăugată europeană 

utilizatorilor căilor ferate prin intermediul politicii de coeziune. 

EGNSS oferă o oportunitate unică de a reduce costurile implementării ERTMS în Europa, în special la 

nivel regional și local, pentru liniile de cale ferată cu o densitate scăzută și medie a traficului, și poate 

contribui la menținerea în funcțiune a liniilor regionale și locale. Implementarea unui sistem feroviar 

robust poate contribui în mare măsură la realizarea unui sistem de transport mai curat și la reducerea 

emisiilor de CO2 și permite progresul către îndeplinirea obiectivului de neutralitate climatică în 2050.  

În același timp, EGNSS poate crea oportunități pentru un grad mai mare de utilizare a ERTMS în afara 

Europei, având drept rezultat exportul și dezvoltarea industriei feroviare și un impact ridicat asupra 

IMM-urilor din domeniul transportului și al conectivității, care reprezintă un segment important al 

economiei europene. 

Pentru a valorifica avantajele GNSS și a reduce costurile aferente infrastructurii pe care le presupune 

implementarea și exploatarea ERTMS, ERTMS trebuie modificat pentru a putea utiliza poziționarea prin 

satelit pe lângă balizele fizice utilizate în prezent. Pentru a permite poziționarea pe deplin fiabilă a 

trenurilor în versiunea de referință a ERTMS aplicabilă în prezent, balizele fizice trebuie să fie instalate 

pe toate liniile de cale ferată, la intervale de câteva sute de metri.  
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În timp ce unele părți interesate din sectorul feroviar dezvoltă în continuare soluția tehnică existentă și 

lucrează la modificările necesare ale ERTMS pentru a permite localizarea pe baza GNSS, multe state 

membre rămân pasive în privința tranziției către un sistem integrat bazat pe GNSS și ERTMS. Din 

păcate, agențiile UE, cum ar fi GSA sau ERA, se confruntă cu limitări ale marjei lor de acțiune în ceea ce 

privește finanțarea mai multor proiecte strategice menite să crească gradul de implicare al statelor 

membre în cadrul acestor inițiative de inovare tehnologică. 

Proiectul-pilot ar urmări, în primul rând, să activeze parteneriatele dintre statele membre ale UE, 

autoritățile regionale și locale ale acestora, IMM-uri și întreprinderile feroviare relevante, precum și 

administratorii de infrastructură și, dacă industria feroviară din anumite state membre justifică acest 

lucru, să realizeze progrese în direcția integrării viitoare a receptoarelor EGNSS. Principalele obiective 

ale parteneriatelor vizează un grad mai ridicat de sensibilizare, necesar pentru o mai mare implicare a 

statelor membre și a regiunilor în acțiunile de inovare care vizează integrarea GNSS în cadrul evoluției 

viitoare a ERTMS. 

Obiectivul proiectului-pilot constă în facilitarea în continuare a unui dialog structurat între statele 

membre, autoritățile publice regionale și locale, actorii naționali din sectorul feroviar, industria feroviară 

din UE și IMM-urile de la nivel local și regional ale Uniunii, pentru a ajuta statele membre să acumuleze 

cunoștințele necesare și să se pregătească pentru viitoarele parteneriate prin care se vor introduce 

soluțiile bazate pe EGNSS. 

Proiectul se va axa pe: 

- Pregătirea și lansarea de parteneriate/grupuri de lucru în statele membre, pentru a aborda tema 

localizării bazate pe EGNSS în scopul de a asigura evoluția ERTMS; 

- Identificarea acțiunilor posibile la nivelul statelor membre, la nivel regional și local pentru a sprijini 

integrarea EGNSS în ERTMS; 

- Identificarea și analiza obstacolelor de la nivel național, a abordării și a strategiei pe termen mediu/lung 

pentru adoptarea sistemului ERTMS bazat pe EGNSS în cadrul infrastructurii ferovia re a statelor 

membre, promovând utilizarea soluțiilor spațiale oferite de programele spațiale ale UE (Galileo, 

EGNOS); 

- Identificarea proiectelor-pilot locale și regionale existente pentru a ajuta părțile interesate din cadrul 

diferitelor state membre să câștige încrederea în tehnologie și să obțină datele necesare pentru studii de 

siguranță/certificarea soluțiilor bazate pe EGNSS, pentru a încuraja comunitățile de utilizatori să 

folosească EGNSS în ERTMS, valorificând totodată contribuția oferită de C&D și de consultanță în etapa 

de punere în aplicare prin intermediul fondurilor structurale și de coeziune și al instrumentelor de 

finanțare mixtă. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

Proiectul-pilot are ca scop crearea de noi parteneriate la nivelul statelor membre și la nivel regional și local, 
pentru a institui mecanisme de semnalizare feroviară bazate pe EGNSS în cadrul ERTMS, astfel încât să se 

poată reduce costurile legate de punerea în funcțiune a infrastructurii, asociate de exemplu cu tehnologia de 
localizare a trenurilor pe bază de balize fizice, aceste îmbunătățiri fiind esențiale pentru dezvoltarea unor 
sisteme feroviare locale și regionale puternice, pentru a garanta o economie conectată și cu emisii scăzute de 
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dioxid de carbon în întreaga Europă, dar mai ales în regiunile ultraperiferice, în zonele rurale și slab populate 
și în zonele afectate de tranziția industrială. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 213 
=== REGI/6255 === 

Depus de Comisia pentru dezvoltare regională 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 05 21 01 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  05 21 01       500 000 500 000 500 000 500 000 

Rezervă           

Total       500 000 500 000 500 000 500 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Rolul școlilor și al autorităților locale în asigurarea creșterii inteligente, durabile și 

favorabile incluziunii prin intermediul grădinăritului în școli 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Promovarea fructelor și a legumelor sănătoase este prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 de 

instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole, în secțiunea I capitolul II titlul I din 

partea a II-a: Programul de sprijin al Uniunii pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe 

și legume, cu banane și cu lapte (programul UE pentru școli). 

Considerăm că eforturile pentru realizarea acestui obiectiv nu ar trebui să fie centralizate, deoarece se 

urmărește crearea de grădini școlare, iar geografia, contextul social și o listă lungă de alte aspecte joacă 

un rol important. 

Prin urmare, propunem lansarea unui experiment - un proiect-pilot în care un număr de municipalități 

sau școli de la nivel local să poată solicita finanțare directă sau indirectă (nu în cadrul gestiunii partajate) 

pentru a organiza proiecte care intră sub incidența  regulamentului menționat anterior. 

După punerea în aplicare a acestor proiecte, ar trebui să existe o etapă de evaluare foarte temeinică, în 

cadrul căreia să fie înregistrați indicatorii aferenți rezultatelor reale, sustenabile și favorabile incluziunii 

sociale care au fost obținute. Rezultatul etapei de evaluare ne va ajuta să creăm modalități mai eficiente 

de distribuire a fondurilor UE. Rezultatele finale ar putea aduce clarificări în ceea ce privește 

privilegierea obținerii de profituri în detrimentul nevoilor reale ale elevilor din școli, ca practică curentă a 

întreprinderilor care furnizează aceste produse. Vom putea înțelege, de asemenea, de ce există o lipsă de 

implicare din partea autorităților locale și a societății civile în planificarea strategică a aspectelor care le 

afectează în mod direct. 

Politica de coeziune ar trebui să permită identificarea unor idei inovatoare pentru a îmbunătăți accesul la  

o educație de calitate și favorabilă incluziunii. Grădinile comunitare din școli pot ajuta elevii să 

dobândească noțiuni legate de solidaritate, respectul față de mediu și principiile evitării risipei de 

alimente, contribuind în același timp la reducerea diferențelor dintre săraci și bogați prin punerea la 

dispoziție a mesei de prânz gratuite pentru toți. Grădinile școlare le pun la dispoziție cadrelor didactice 

săli de clasă în aer liber, în care elevii pot asista la lecții practice în ceea ce privește: biologia și ecologia, 

nutriția, reciclarea, compostarea și construirea unei comunități.  

Grădinile comunitare pot asigura o disponibilitate mai mare a fructelor și a legumelor proaspete, care 

este deosebit de importantă în zonele cu un acces limitat la magazinele alimentare și la piețele de produse 

agricole sau cu resurse financiare limitate. 
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Scopul acestui proiect-pilot este de a le permite copiilor să își asume responsabilitatea pentru mediul 

înconjurător și să dezvolte un sentiment puternic de apartenență la comunitate. Dacă ne concentrăm pe 

regiunile mai puțin dezvoltate, putem să ne asigurăm că copiii au acces la cel puțin o masă consistentă pe 

zi, în timp ce dobândesc competențe care i-ar putea ajuta mai târziu să își asigure subzistența. Dacă ne 

concentrăm pe diferitele medii sociale, având în vedere faptul că unii elevi provin din familii foarte 

bogate, iar alții din familii foarte sărace, proiectul poate contribui la consolidarea solidarității, reducând 

în același timp diferențele sociale în domeniul alimentației. 

Școlile participante vor fi echipate cu un laborator tehnologic, în care vor putea elabora o aplicație pentru 

grădinăritul școlar, pe baza propriei lor experiențe. Pe de o parte, aplicația le va permite școlilor din 

întreaga UE să se alăture proiectului de grădinărit utilizând resurse partajate de participanții la proiectul-

pilot, iar, pe de altă parte, crearea unei aplicații le-ar permite copiilor să dobândească o competență 

extrem de utilă. 

Aplicația va include informații despre activitatea de grădinărit comunitar, precum și despre posibile 

moduri de utilizare a fructelor și legumelor din grădinile școlare. 

Este foarte probabil că peste 65 % dintre tineri vor ocupa în viitor locuri de muncă care nu există în 

prezent, ceea ce va lăsa regiunile mai puțin dezvoltate și mai mult în urmă. Chiar și în aceste condiții, 

proiectul le-ar putea permite să exploateze beneficiile și oportunitățile create de transformarea digitală și 

să stimuleze creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii prin intermediul grădinilor școlare. 

În plus, acest proiect-pilot va contribui la punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale. 

Proiectul-pilot va contribui la egalitatea dintre femei și bărbați în zonele mai puțin dezvoltate, întrucât 

fetele vor fi orientate către un viitor mai ambițios, indiferent de mediul social din care provin.  

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE , Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

Există un consens cu privire la plasarea valorilor noastre europene veritabile în centrul bugetului UE prin 
introducerea unei clauze referitoare la mecanismul privind statul de drept, care urmează să se aplice 
întregului CFM 2021-2027, însă este necesar să se găsească modalități de activare a acestei clauze, limitând 
totodată impactul pe care ea l-ar avea asupra beneficiarilor din statul membru în cauză. În contextul 

negocierilor privind CFM și al clauzei privind statul de drept, propunem un proiect-pilot care să exploreze 
modalități mai eficace de a utiliza fondurile UE, prin intermediul unei oportunități de implicare acordate 
autorităților locale, școlilor și organizațiilor societății civile pentru a găsi noi metode de punere în aplicare și 
evaluare. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 212 
=== REGI/6254 === 

Depus de Comisia pentru dezvoltare regională 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 05 21 01 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 
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 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  05 21 01       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Rezervă           

Total       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Erasmus pentru teritorii 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Proiectul-pilot „Erasmus pentru teritorii” urmărește extinderea schimburilor dintre cetățenii europeni 

pentru a depăși limitele specifice publicului-țintă actual, format din tineri și studenți. 

Public vizat: funcționari publici aleși la nivel local; personalul administrativ al autorităților regionale, în 

special al celor implicate în instituirea, gestionarea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri 

europene; promotorii de proiecte care doresc să reconstituie pe teritoriul lor realizările exemplare 

obținute în alte părți ale Europei; sau managerii unor proiecte inovatoare care doresc să își „exporte” 

cunoștințele către alte teritorii europene. 

Acțiuni avute în vedere: 

- Seminare și reuniuni; 

- Contribuția la mobilitatea temporară a actorilor implicați: studii pe teren axate pe „proiectele de 

referință” pentru a permite reproducerea lor în alte teritorii și/sau acordarea de sprijin pentru crearea 

unui proiect local inspirat de unul sau mai mulți actori din „regiunea pilot/de referință”. 

1/ Este propus un program de cooperare tematică și nu de cooperare regională integrată . 

Zonele de litoral protejate ar putea juca rolul de „teritorii-pilot” în ceea ce privește protecția zonei de 

coastă și complementaritatea dintre această protecție și activitatea economică, în special turismul, de 

exemplu prin implicarea organizației Conservatoire du Littoral din Franța (sau a altor agenții de 

protecție a zonelor de coastă), care desfășoară de mulți ani în această țară acțiuni de anvergură.  

Exemplul acestei experiențe ar putea fi oferit regiunilor din alte state membre care doresc să își protejeze 

zonele de coastă împotriva speculațiilor și a construcțiilor din beton. Putem observa și în acest caz că nu 

fusese prevăzută, în legătură cu teritoriile vizate, care se întind din Grecia până în Portugalia, trecând 

prin Estonia, instituirea unui program de cooperare care să includă această temă într-un mod 

cuprinzător și flexibil, cum este cazul prezentului proiect-pilot. 

2/Proiectul-pilot oferă un cadru de sprijin pentru difuzarea celor mai bune practici la nivel european în 

anumite zone sensibile, asigurând o flexibilitate care să facă posibilă satisfacerea unor nevoi specifice, 

inclusiv în cazul apariției unor situații de urgență neprevăzute care necesită o acțiune imediată.  

De exemplu, în ultimii ani, Corsica a trebuit să lupte cu un parazit care  afecta pădurile sale de castani din 

zonele muntoase, o boală care apăruse anterior în regiunea Piemont din Italia. Ca urmare, regiunea 

Piemont avea un avans de trei ani în ceea ce privește tratamentul și regenerarea pădurilor de castani 

afectați de acest flagel. Erasmus pentru teritorii ar fi putut permite insulei Corsica să anticipeze criza care 

urma în mod inevitabil să o afecteze, profitând de cunoștințele dobândite în Alpii italieni, prin intermediul 

unor vizite de studiu în zonele respective și al sprijinului constând în supravegherea punerii în aplicare a 

măsurilor. 

În fața unui astfel de eveniment neprevăzut, niciun program conceput în prealabil nu poate oferi 

reactivitatea necesară pentru a limita răspândirea parazitului.  

Este în mod sigur posibil, începând cu programele LIFE, de exemplu, sau cu programele implementate 

prin intermediul FEDR și al FEADR în anumite teritorii, să se genereze o dinamică de cooperare și 

schimburi care să depășească simplele seminare de transfer al cunoștințelor și care să  stimuleze 
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diseminarea celor mai bune practici între regiunile UE. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

UE este dispusă să sprijine dezvoltarea în continuare a unor noi schimburi europene, pe lângă cele inițiate de 
programul Erasmus în universități. În acest sens, programul Erasmus trebuie să se extindă la alte sectoare 
decât cel al educației. 

Organizarea teritorială a statelor membre ale UE este diversă și insuficient cunoscută; schimbul de bune 
practici și replicarea acestora sunt esențiale pentru o politică de dezvoltare regională eficientă. 

Acest proiect-pilot va consolida sentimentul de apartenență al regiunilor UE; de asemenea, va promova 
cooperarea viitoare dintre regiuni și dobândirea de competențe tehnice. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 211 
=== REGI/6253 === 

Depus de Comisia pentru dezvoltare regională 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 05 21 01 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  05 21 01       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Rezervă           

Total       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Relansarea și interconectarea rutelor terestre europene existente între zonele rurale din 

Europa 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Turismul și sectoarele recreative de la nivel mondial au cunoscut o creștere tot mai mare a cererii de 

turism durabil și de activități recreative în aer liber în ultimii ani. Mai mult, după izbucnirea pandemiei 

de COVID-19, modul în care relaționăm cu mediul înconjurător este în schimbare.  

Deoarece practicarea activităților fizice în spații închise cum sunt sălile de gimnastică nu mai este 

recomandabilă, multe persoane încep să practice cu precădere activități fizice și recreative în aer liber. 

Prezentul proiect-pilot urmărește să sprijine această tendință sustenabilă și să consolideze zonele rurale 

prin revigorarea și interconectarea rutelor terestre europene. În multe state membre există rute terestre 

istorice. Majoritatea acestora sunt fie deteriorate ca urmare a întreținerii necorespunzătoare, fie în 

pericol de a fi asfaltate pentru a fi utilizate ca străzi obișnuite. 

Localnicii sunt preocupați de efectele perturbatoare tot mai accentuate de natură spațială și socială ale 

unor astfel de evoluții, precum și de scăderea numărului de insecte și păsări intervenită ca urmare a 
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declinului puternic al biodiversității. În plus, zonele rurale europene și, în special, cele care au beneficii 

de pe urma activităților turistice și recreative sunt foarte afectate de actualele măsuri de limitare a 

mișcării persoanelor și vor fi grav afectate de viitoarea recesiune. Prin conservarea, restabilirea și 

interconectarea rutelor terestre istorice, acest proiect-pilot va contribui la combaterea declinului 

biodiversității, precum și la contracararea recesiunii din zonele rurale europene.  

Rutele terestre își construiesc propriile sisteme ecologice, deoarece în alcătuirea lor intră copaci, arbuști 

și vegetație, care garantează un spațiu natural pentru fauna sălbatică. În plus, rutele terestre 

interconectate sprijină creșterea economică la nivel local: în cazul în care nu sunt asfaltate, acestea devin 

destinații turistice atractive pentru plimbări, drumeții și excursii cu cai, în special atunci când aceste 

trasee sunt integrate într-o rețea internațională. Odată ce sunt cartografiate, refăcute ș i interconectate, 

aceste rute terestre vor deveni spații privilegiate și atractive pentru activitățile recreative în aer liber, la 

care pot avea acces localnicii, turiștii autohtoni și străini, oferind astfel o nouă oportunitate pe deplin 

sustenabilă pentru dezvoltarea economică în zonele rurale. Rutele terestre istorice constituie, de 

asemenea, o modalitate valoroasă din punct de vedere cultural de promovare a mobilității durabile. 

Proiectul-pilot va crea legături între sate și va conecta regiunile europene învecinate, ceea ce îi va apropia 

pe oameni din punct de vedere geografic și cultural și va contribui la proiectul european.  

Punerea în aplicare sau obiectivele urmărite de proiectul-pilot: 

1. Cartografierea rutelor terestre existente în Europa; 

2. Crearea unui cadru care să protejeze aceste rute de asfaltare; 

3. Finanțarea reabilitării rutelor terestre aflate în declin; 

4. Facilitarea interconectării rutelor terestre naționale pentru a crea trasee europene;  

5. Crearea unei hărți digitale europene care să  indice traseele rutelor terestre transfrontaliere și posibila  

lor utilizare (drumeții, ciclism, echitație). 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr . 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

Acest proiect-pilot consolidează reziliența economică și atractivitatea internațională a zonelor rurale 
europene. El face posibilă cooperarea între regiunile europene și creează alternative sustenabile la 
mobilitatea motorizată și la turismul de masă. 

Proiectul este complementar în raport cu obiectivele politicilor europene de coeziune, permițând dezvoltarea 
unei rețele de infrastructuri transfrontaliere durabile. Proiectul-pilot contribuie în mod egal la punerea în 
aplicare a obiectivelor europene privind clima și biodiversitatea, creând modele de mobilitate rurală viabile 

din punct de vedere economic și cu impact redus asupra mediului și făcând posibile totodată activitățile 
turistice și recreative. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 658 
=== I-D//7740 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Articolul 05 04 01 — Sprijin financiar pentru încurajarea dezvoltării economice a comunității cipriote turce  

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

05 04 01   24 112 525 p.m. 24 112 525 p.m. -24 112 525  p.m. p.m. 

Rezervă           

Total   24 112 525 p.m. 24 112 525 p.m. -24 112 525  p.m. p.m. 

Comentarii: 

După paragraful: 

Articol nou 

Se elimină următorul text: 

Acest credit este destinat să acopere continuarea acordării de ajutor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 
389/2006 pentru a facilita reunificarea Ciprului, prin încurajarea dezvoltării economice a comunității cipriote 
turce, punându-se accentul în special pe integrarea economică a insulei și pe îmbunătățirea contactelor dintre 
cele două comunități și cu Uniunea, precum și pe pregătirea în vederea aplicării acquis-ului. Sprijinul este 

acordat în domeniile menționate în regulament și include, în special, promovarea dezvoltării sociale și 
economice, dezvoltarea și restructurarea infrastructurii, reconcilierea, măsurile pentru instaurarea unui climat 
de încredere și sprijin pentru societatea civilă, precum și apropierea comunității cipriote turce de Uniune, 
inclusiv acordarea de burse pentru studenții ciprioți turci. De asemenea, instrumentul TAIEX este utilizat 

pentru elaborarea de texte legislative, astfel încât acestea să fie aplicabile în momentul intrării în vigoare a 
unei soluții globale a problemei cipriote, precum și pentru pregătirea acquis-ului Uniunii imediat după 
încheierea unei înțelegeri politice privind reunificarea. 

Creditele vor permite, în special, continuarea sprijinului financiar din partea Uniunii pentru a facilita 
intensificarea activității Comisiei pentru persoane dispărute, în vederea îndeplinirii obiectivelor planului său 
strategic privind identificarea mai rapidă a persoanelor dispărute, precum și aplicarea deciziilor Comisiei 

tehnice bicomunitare pentru patrimoniul cultural, care ar trebui să includă proiecte ale minorităților.  

Acest credit urmează să fie utilizat, inter alia, pentru sprijinirea rezultatelor obținute datorită lucrărilor, 
furnizării de bunuri și granturilor finanțate din alocările anterioare. În plus, se pot utiliza în continuare 
schemele de grant destinate unei game largi de beneficiari din rândul operatorilor economici și al societății 
civile (organizații neguvernamentale, studenți și profesori, școli, agricultori, sate mici și entități din sectorul 
privat). Aceste activități vizează dezvoltarea socioeconomică și sunt determinate de perspectiva reunificării. 

Ar trebui să se acorde prioritate, în măsura posibilităților, proiectelor de reconciliere care creează punți între 
cele două comunități și care instaurează încrederea. Aceste măsuri subliniază dorința puternică și 
angajamentul Uniunii privind soluționarea problemei Ciprului și reunificarea. 

Justificare: 

Eliminarea acestei linii bugetare va împiedica risipirea în continuare a banilor contribuabililor.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 598 
=== GUE//8091 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 05 04 01 — Sprijin financiar pentru încurajarea dezvoltării economice a comunității cipriote turce  

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 
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Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

05 04 01   24 112 525 p.m. 24 112 525 p.m. 11 649 475 37 000 000 35 762 000 37 000 000 

Rezervă           

Total   24 112 525 p.m. 24 112 525 p.m. 11 649 475 37 000 000 35 762 000 37 000 000 

Comentarii: 

După paragraful: 

Acest credit urmează să fie utilizat, inter alia, .......... privind soluționarea problemei Ciprului și reunificarea. 

Se adaugă următorul text: 

Suma propusă corespunde fondurilor alocate anual la capitolul 05 04 în cadrul CFM 2014 -2020. 

Justificare: 

Suma propusă corespunde fondurilor alocate anual la capitolul 05 04 în cadrul CFM 2014-2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 597 
=== GUE//8089 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 05 04 01 — Sprijin financiar pentru încurajarea dezvoltării economice a comunității cipriote turce  

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

05 04 01   24 112 525 p.m. 24 112 525 p.m. 3 500 000 3 500 000 27 612 525 3 500 000 

Rezervă           

Total   24 112 525 p.m. 24 112 525 p.m. 3 500 000 3 500 000 27 612 525 3 500 000 

Justificare: 

UE este principalul donator al Comisiei pentru persoane dispărute (CPD) din Cipru. Angajamentele 
suplimentare vor consolida capacitățile/metodologiile CPD. Acest lucru este cu atât mai important în 

prezent, având în vedere numeroasele obstacole de natură practică cu care se confruntă CPD în desfășurarea 
misiunii sale umanitare (a se vedea Rezoluția 741/2020 a Consiliului de Securitate al ONU). O majorare de 
3,5 milioane EUR va amplifica, de asemenea, sprijinul acordat Comisiei tehnice bicomunitare pentru 
patrimoniul cultural, promovând astfel încrederea/reconcilierea între cele două comunități. În consecință, 2 

milioane din angajamentele suplimentare ar trebui alocate CPD, iar 1,5 milioane CTPC. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 948 
=== EPP//7034 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 05 04 01 — Sprijin financiar pentru încurajarea dezvoltării economice a comunității cipriote  turce 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

05 04 01   24 112 525 p.m. 24 112 525 p.m. 3 500 000  27 612 525 p.m. 

Rezervă           

Total   24 112 525 p.m. 24 112 525 p.m. 3 500 000  27 612 525 p.m. 
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Justificare: 

UE este principalul donator al Comisiei pentru persoane dispărute (CPD) din Cipru. Angajamentele 
suplimentare vor consolida capacitățile și metodologiile CPD. O creștere cu 3 500 000 EUR va ușura decisiv 
misiunea umanitară CPD și va sprijini Comisia Tehnică pentru Patrimoniul Cultural (CTPC), formată din 
reprezentanți ai ambelor comunități, promovând astfel încrederea și reconcilierea între acestea. În 
consecință, 2 milioane din angajamentele suplimentare ar trebui alocate CPD, iar 1,5 milioane CTPC.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 370 
=== AFET/6500 === 

Depus de Comisia pentru afaceri externe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 05 04 01 — Sprijin financiar pentru încurajarea dezvoltării economice a comunității cipriote turce  

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

05 04 01   24 112 525 p.m. 24 112 525 p.m. 11 887 475  36 000 000 p.m. 

Rezervă           

Total   24 112 525 p.m. 24 112 525 p.m. 11 887 475  36 000 000 p.m. 

Justificare: 

UE ar trebui să continue să sprijine comunitatea cipriotă turcă cel puțin la același nivel ca în actualul CFM, 
pentru a facilita reunificarea insulei Cipru. 

UE este principalul donator al Comisiei pentru persoane dispărute (CPD). Angajamentele suplimentare vor 
consolida capacitățile CPD. Acest lucru este cu atât mai important în prezent, având în vedere numeroasele 
obstacole concrete cu care se confruntă CPD (a se vedea Rezoluția 741/2020 a Consiliului de Securitate al 

ONU). Majorarea va facilita, de asemenea, acordarea de sprijin Comisiei tehnice bicomunitare pentru 
patrimoniul cultural, promovând astfel încrederea/reconcilierea între cele două comunități.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 558 
=== GUE//8049 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 06 01 05 01 — Cheltuieli de sprijin pentru programul EU4Health 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

06 01 05 01 1 500 000 1 500 000   1 061 000 1 061 000 58 339 000 58 339 000 59 400 000 59 400 000 

Rezervă           

Total 1 500 000 1 500 000   1 061 000 1 061 000 58 339 000 58 339 000 59 400 000 59 400 000 

Justificare: 

Programul EU4Health va crește capacitatea UE de prevenire, pregătire și răspuns în situații de criză sanitară 
și va contribui la construirea și reconstituirea capacităților de tratament, a echipamentelor și a aprovizionării 
cu medicamente în vederea combaterii amenințărilor la adresa sănătății. În pofida semnificației sale majore, 
în special în contextul pandemiei de COVID-19, finanțarea complementară a UE pentru acest program a fost 
complet anulată de către Consiliu. Amendamentul urmărește să contracareze aceste evoluții negative prin 
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includerea sumei relevante în bugetul UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 500 
=== VERT/7651 === 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 06 02 02 — Instrumentul de sprijin tehnic (IST) 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

06 02 02   114 364 000 57 182 000 114 364 000 57 182 000 85 636 000 42 818 000 200 000 000 100 000 000 

Rezervă           

Total   114 364 000 57 182 000 114 364 000 57 182 000 85 636 000 42 818 000 200 000 000 100 000 000 

Justificare: 

Amendamentul își propune să reflecte poziția PE cu privire la instrumentul de asistență tehnică, care va 
trebui să fie majorat pentru a putea sprijini nivelul extrem de ridicat de finanțare din partea UE, în principal 
ca urmare a creării Mecanismul de redresare și reziliență. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 93 
=== LIBE/5800 === 

Depus de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne  

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 06 03 01 — Protecția monedei euro împotriva falsificării 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

06 03 01   834 082 417 041 834 082 417 041 115 918 109 959 950 000 527 000 

Rezervă           

Total   834 082 417 041 834 082 417 041 115 918 109 959 950 000 527 000 

Justificare: 

Nivelul de finanțare propus de Comisie pentru 2021 este semnificativ mai mic decât finanțarea disponibilă în 
2020. Având în vedere bugetul mic alocat programului Pericles IV, reușita programului, în ansamblul său, ar 

putea fi pusă în pericol. Majorarea propusă a finanțării va garanta faptul că programul Pericles IV poate 
contribui cu succes la prevenirea și combaterea falsificării monedei euro și a fraudei aferente.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 508 
=== VERT/7676 === 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Articolul 06 04 01 — Instrumentul de redresare al Uniunii Europene (EURI) – plata unui cupon periodic și 
răscumpărarea la scadență 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

06 04 01   215 167 811 215 167 811 158 405 006 158 405 006 -158 405 006 -158 405 006 p.m. p.m. 

Rezervă           

Total   215 167 811 215 167 811 158 405 006 158 405 006 -158 405 006 -158 405 006 p.m. p.m. 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 17 06 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

17 06       158 405 006 158 405 006 158 405 006 158 405 006 

Rezervă           

Total       158 405 006 158 405 006 158 405 006 158 405 006 

Rubrică: 

Instrumentul de redresare al Uniunii Europene (EURI) – plata unui cupon periodic și răscumpărarea la  

scadență 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Articol nou 

Acest credit este destinat să acopere plata cuponului periodic aferent fondurilor împrumutate pe piețele de 

capital și în numele Uniunii în cadrul Instrumentului de redresare al Uniunii Europene.  

Justificare: 

Toate costurile de finanțare a cheltuielilor Next Generation EU ar trebui să fie contabilizate peste plafoanele 
CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 485 
=== VERT/7632 === 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 06 05 01 — Mecanismul de protecție civilă al Uniunii (rescEU) 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

06 05 01     90 203 000 25 613 000 40 000 000 20 000 000 130 203 000 45 613 000 

Rezervă           

Total     90 203 000 25 613 000 40 000 000 20 000 000 130 203 000 45 613 000 

Justificare: 

Pentru a face față crizei de COVID 19 și pentru a fi în măsură să  reacționeze rapid în interiorul și în afara 
UE, programul RescEU ar trebui consolidat în consecință, alături de cheltuielile legate de sănătate.  
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 483 
=== VERT/7630 === 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 06 06 01 — Programul EU4Health 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului  2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

06 06 01     20 163 000 4 056 000 1 108 630 000 138 205 000 1 128 793 000 142 261 000 

Rezervă           

Total     20 163 000 4 056 000 1 108 630 000 138 205 000 1 128 793 000 142 261 000 

Justificare: 

Pentru a aborda criza de Covid19, este necesară o politică europeană mai bună, mai puternică și mai 
integrată în domeniul sănătății, sprijinită de un program „UE pentru sănătate” puternic. P rin urmare, acest 
amendament are ca scop reintroducerea, în bugetul pe 2021, a sumei propuse inițial pentru programul „UE 
pentru sănătate” de CE în Next Generation EU (pentru 2021) și eliminată de Consiliul European în cadrul 

summitului UE din iulie. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 867 
=== S&D//7346 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 06 06 01 — Programul EU4Health 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

06 06 01     20 163 000 4 056 000 100 000 000 76 188 500 120 163 000 80 244 500 

Rezervă           

Total     20 163 000 4 056 000 100 000 000 76 188 500 120 163 000 80 244 500 

Comentarii: 

Înainte de paragraful: 

Articol nou 

Se adaugă următorul text: 

Cel puțin 3 milioane EUR din aceste resurse suplimentare trebuie alocate serviciilor în materie de 

sănătate sexuală și reproductivă și drepturilor aferente (SRHR), îndeosebi pentru a asigura un acces în 

timp util și gratuit, precum și o calitate ridicată a serviciilor. 

Justificare: 

Programul „UE pentru sănătate” este unul dintre programele emblematice ale UE și necesită fonduri 
suplimentare. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 909 
=== R-E//7478 === 
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Depus de Grupul Renew Europe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 06 06 01 — Programul EU4Health 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

06 06 01     20 163 000 4 056 000 409 837 000 425 944 000 430 000 000 430 000 000 

Rezervă           

Total     20 163 000 4 056 000 409 837 000 425 944 000 430 000 000 430 000 000 

Justificare: 

Programul EU4Health trebuie să reflecte învățămintele desprinse din criza provocată de epidemia de 
COVID-19 și din programele de sănătate anterioare. Consiliul nu a ajustat sumele după reducerea de 1,08 
miliarde EUR pentru anul 2021 alocate pentru Next Generation EU și a lăsat finanțarea pentru 2021 la doar 

20 milioane EUR. Propunem, prin urmare, majorarea finanțării pentru EU4Health la 430 de milioane EUR 
pentru 2021, pe baza unei estimări de 3 miliarde EUR pentru întregul CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 559 
=== GUE//8050 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 06 06 01 — Programul EU4Health 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

06 06 01     20 163 000 4 056 000 1 108 637 000 138 244 000 1 128 800 000 142 300 000 

Rezervă           

Total     20 163 000 4 056 000 1 108 637 000 138 244 000 1 128 800 000 142 300 000 

Justificare: 

Programul EU4Health va crește capacitatea UE de prevenire, pregătire și răspuns în situații de criză sanitară 
și va contribui la construirea și reconstituirea capacităților de tratament, a echipamentelor și a aprovizionării 
cu medicamente în vederea combaterii amenințărilor la adresa sănătății. În pofida semnificației sale majore, 
în special în contextul pandemiei de COVID-19, finanțarea complementară a UE pentru acest program a fost 
complet anulată de către Consiliu. Amendamentul urmărește să contracareze aceste evoluții negative prin 

includerea sumei relevante în bugetul UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 92 
=== FEMM/6219 === 

Depus de Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 06 06 01 — Programul EU4Health 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 
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 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

06 06 01     20 163 000 4 056 000 3 024 460 608 400 23 187 460 4 664 400 

Rezervă           

Total     20 163 000 4 056 000 3 024 460 608 400 23 187 460 4 664 400 

Comentarii: 

După tabelul: 

AELS-SEE 30 025 894 6 6 0 0 

Se adaugă următorul text: 

Ar trebui alocate resurse suplimentare pentru sănătatea sexuală și reproductivă și serviciile aferente, în 

special pentru a asigura accesul gratuit și la timp, precum și calitatea serviciilor.  

Justificare: 

Serviciile de sănătate sexuală și reproductivă și drepturile aferente reprezintă o parte integrantă a sănătății — 
drept fundamental al omului — și contribuie la bunăstarea oamenilor și la promovarea egalității de gen. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 990 
=== EPP//7080 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 06 06 01 — Programul EU4Health 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

06 06 01     20 163 000 4 056 000 2 600 000 000 2 600 000 000 2 620 163 000 2 604 056 000 

Rezervă           

Total     20 163 000 4 056 000 2 600 000 000 2 600 000 000 2 620 163 000 2 604 056 000 

Justificare: 

Unul dintre cele 15 de programe emblematice ale PE menționate în rezoluția sa din iulie 2020, după 
reuniunea Consiliului European privind CFM. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 560 
=== GUE//8051 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 06 10 01 — Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

06 10 01 60 821 653 60 821 653   62 485 714 62 485 714 9 372 286 9 372 286 71 858 000 71 858 000 

Rezervă           

Total 60 821 653 60 821 653   62 485 714 62 485 714 9 372 286 9 372 286 71 858 000 71 858 000 

Justificare: 

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) se concentrează asupra bolilor contagioase și a 
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epidemiilor de origine necunoscută și lucrează ca centru proactiv în ceea ce privește informațiile și 
cunoștințele științifice legate de detectarea, prevenirea și controlul acestora. Totodată, ECDC este un factor 
de inovare, sprijinind în mod activ sistemul UE și eforturile statelor sale membre de a-și consolida 

capacitatea pentru a îmbunătăți prevenția și controlul. Din aceste motive, având în vedere contextul 
pandemiei de COVID-19, amendamentul propune creșterea fondurilor alocate ECDC. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 659 
=== I-D//7741 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 06 10 02 — Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

06 10 02 105 016 536 100 970 549   125 370 625 115 128 810 -18 805 593  106 565 032 115 128 810 

Rezervă           

Total 105 016 536 100 970 549   125 370 625 115 128 810 -18 805 593  106 565 032 115 128 810 

Justificare: 

Pare rezonabil să se solicite reduceri suplimentare la această linie bugetară.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 561 
=== GUE//8052 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 06 10 03 01 — Contribuția Uniunii la Agenția Europeană pentru Medicamente 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

06 10 03 01 34 285 000 34 285 000   12 200 000 12 200 000 1 830 000 1 830 000 14 030 000 14 030 000 

Rezervă           

Total 34 285 000 34 285 000   12 200 000 12 200 000 1 830 000 1 830 000 14 030 000 14 030 000 

Justificare: 

Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) pune la dispoziția statelor membre și a instituțiilor Uniunii 
cele mai bune avize științifice cu privire la orice chestiune referitoare la evaluarea calității, siguranței și 
eficacității medicamentelor de uz uman și veterinar, pentru a promova protecția sănătății umane și animale și 
a consumatorilor de medicamente în întreaga Uniune. În special în contextul pandemiei de COVID-19, rolul 

EMA va fi crucial. Din acest motiv, amendamentul propune reinstituirea contribuției Uniunii la EMA cel 
puțin la nivelurile din 2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 576 
=== GUE//8067 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Postul 06 10 03 02 — Contribuție specială în favoarea produselor medicamentoase orfane 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

06 10 03 02 15 715 000 15 715 000   14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 28 000 000 28 000 000 

Rezervă           

Total 15 715 000 15 715 000   14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 28 000 000 28 000 000 

Justificare: 

Clasificarea „medicamentelor orfane”, produse medicale destinate prevenirii, diagnosticării sau tratării unor 
boli foarte grave sau care pun în pericol viața, dar care sunt rare, este utilizată deoarece, în condiții normale 
de piață, industria farmaceutică are un interes redus în dezvoltarea și comercializarea produselor care vizează 
un număr mic de pacienți afectați de boli foarte rare. Acești pacienți au dreptul de a beneficia de investiții 

suficient în cercetare și de a nu fi discriminați din motive pur financiare.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 660 
=== I-D//7742 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 06 20 04 01 — Coordonarea și supravegherea, precum și comunicarea privind uniunea economică și 
monetară, inclusiv moneda euro 

Se modifică cifrele, comentariile şi actele de referinţă după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

06 20 04 01 12 000 000 11 000 000 11 400 000 10 450 000 11 362 662 10 415 774 -11 362 662  p.m. 10 415 774 

Rezervă           

Total 12 000 000 11 000 000 11 400 000 10 450 000 11 362 662 10 415 774 -11 362 662  p.m. 10 415 774 

Comentarii: 

Se elimină următorul text: 

Fostul articol 

 Acest credit este destinat să acopere costul realizării Programului armonizat comun al Uniunii Europene de 
sondaje privind activitățile economice și consumatorii în statele membre și în țările candidate. Programul a 
fost lansat printr-o decizie a Comisiei în noiembrie 1961 și a fost modificat prin decizii ulterioare ale 

Consiliului și ale Comisiei. Acesta a fost aprobat ultima dată prin Decizia C(97) 2241 a Comisiei din 15 iulie 
1997 și a fost prezentat ultima dată în Comunicarea C(2016) 6634 a Comisiei din 20 octombrie 2016. 

Acest credit este destinat, de asemenea, să acopere costurile aferente studiilor, atelierelor, conferințelor, 
analizelor, evaluărilor, publicațiilor, asistenței tehnice, achiziționării și întreținerii de baze de date; 
programelor informatice; echipamentelor, precum și cofinanțării și sprijinului pentru măsuri legate de: 

– politica bugetară, inclusiv monitorizarea pozițiilor bugetare; 

– evaluarea transpunerii și a aplicării de către statele membre a cadrului de guvernanță bugetară al Uniunii, 
care sprijină funcționarea uniunii economice și monetare (UEM); 

– monitorizare economică, analiză la nivel macro și micro a combinării de măsuri și coordonare a 
politicilor economice; 

– aspectele externe ale uniunii UEM; 

– evoluția macroeconomică în zona euro; 
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– monitorizarea reformelor structurale și îmbunătățirea funcționării piețelor în UEM și în Uniune; 

– coordonarea cu instituțiile financiare și analizarea și dezvoltarea piețelor financiare și a operațiunilor de 
împrumut și de credit la care participă statele membre; 

– mecanismul de asistență financiară pentru balanțele de plăți ale statelor membre și mecanismul european 
de stabilizare financiară; 

– cooperarea cu agenții economici și cu factorii politici de decizie în domeniile mai sus menționate; 

– aprofundarea și extinderea UEM; 

– achiziționarea de echipamente, dezvoltarea de programe informatice pentru protecția monedei euro 
împotriva falsificării, întreținerea acestora și formare profesională aferentă.  

Acest credit este destinat să acopere, de asemenea, finanțarea acțiunilor de informare prioritare privind 
politicile Uniunii referitoare la toate aspectele de reglementare și funcționare a UEM și privind avantajele 

unei coordonări mai strânse a politicilor și ale unor reforme structurale, precum și să răspundă nevoilor de 
informare ale principalelor părți interesate și ale cetățenilor în legătură cu UEM.  

Această măsură este menită să reprezinte un mijloc eficace de comunicare și de dialog între cetățenii Uniunii 
și instituțiile Uniunii și să ia în considerare caracteristicile naționale și regionale specifice, în cooperare cu 
autoritățile statelor membre atunci când este cazul. Se va pune accentul și pe pregătirea cetățenilor pentru 
introducerea monedei euro în statele membre care intenționează să o introducă. 

Acțiunile includ: 

– organizarea de activități de comunicare la nivel central (broșuri, pliante, buletine, conceperea, 
dezvoltarea și întreținerea siteurilor web, rețele de socializare, expoziții, standuri, conferințe, seminare, 
produse audiovizuale, sondaje de opinie, anchete, studii, materiale promoționale, concursuri de desen de 

monede, programe de înfrățire, formare etc.) și de activități similare la nivel național și regional, realizate 
în cooperare cu reprezentanțele Comisiei; 

– acorduri de parteneriat cu statele membre care doresc să ofere informații privind moneda euro sau UEM; 

– cooperarea și colaborarea în rețea cu statele membre în cadrele corespunzătoare; 

– inițiative de comunicare în țările terțe, în special pentru a sublinia rolul internațional al monedei euro și 
beneficiul integrării financiare. 

La executarea acestui articol, Comisia ar trebui să țină seama în mod adecvat de rezultatele reuniunilor 
Grupului interinstituțional pentru informare (IGI). 

Punerea în aplicare a strategiei de comunicare a Comisiei se desfășoară în strânsă coordonare cu statele 
membre și cu Parlamentul European. 

Comisia adoptă o strategie și un plan de lucru anual pe baza orientărilor stabilite în Comunicarea sa din 11 
august 2004 [COM(2004) 552 final] și raportează periodic comisiei corespunzătoare a Parlamentului 

European în legătură cu punerea în aplicare a programului și cu planificarea pentru anul următor.  

Acte de referinţă: 

Se elimină următorul text: 

Decizia C(1997) 2241 a Comisiei din 15 iulie 1997 de aprobare a Programului armonizat comun al UE de 
sondaje privind activitățile economice și consumatorii, în combinație cu comunicările Comisiei COM(2000) 
770 din 29 noiembrie 2000, COM(2006) 379 din 12 iulie 2006, SEC(2012) 227 din 4 aprilie 2012 și C(2016) 
6634 din 20 octombrie 2016, care servesc la actualizarea deciziei inițiale, printre altele, în ceea ce privește 

domeniul său geografic de aplicare. 

Decizia 2005/37/CE a Comisiei din 29 octombrie 2004 privind înființarea Centrului Tehnic și Științific 
European (CTSE) și coordonarea acțiunilor tehnice pentru protecția monedelor euro împotriva falsificării 
(JO L 19, 21.1.2005, p. 73). 
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Justificare: 

Nu considerăm necesară susținerea acestei linii bugetare axate pe campanii de propagandă  privind efectele 
pozitive ale uniunii monetare. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 95 
=== LIBE/5802 === 

Depus de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne  

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 07 01 06 01 — Cheltuieli de sprijin pentru programul „Justiție” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

07 01 06 01 850 000 850 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 176 800 176 800 1 276 800 1 276 800 

Rezervă           

Total 850 000 850 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 176 800 176 800 1 276 800 1 276 800 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 07 07 01 — Promovarea cooperării judiciare 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

07 07 01   10 646 000 3 423 173 10 646 000 3 423 173 1 652 400 572 399 12 298 400 3 995 572 

Rezervă           

Total   10 646 000 3 423 173 10 646 000 3 423 173 1 652 400 572 399 12 298 400 3 995 572 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 07 07 02 — Sprijinirea formării judiciare 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

07 07 02   17 570 000 5 424 553 17 570 000 5 424 553 2 733 600 843 970 20 303 600 6 268 523 

Rezervă           

Total   17 570 000 5 424 553 17 570 000 5 424 553 2 733 600 843 970 20 303 600 6 268 523 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 07 07 03 — Promovarea accesului efectiv la justiție 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

07 07 03   14 380 000 4 623 823 14 380 000 4 623 823 2 237 200 719 361 16 617 200 5 343 184 

Rezervă           

Total   14 380 000 4 623 823 14 380 000 4 623 823 2 237 200 719 361 16 617 200 5 343 184 

Justificare: 

Finanțarea tuturor liniilor bugetare care fac parte din programul „Justiție” a fost ajustată prin majorare, în 
conformitate cu poziția PE exprimată în Rezoluția sa din 14 noiembrie 2018 referitoare la CFM 2021-2027, 
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prin care s-a solicitat un pachet financiar de 356 milioane EUR (în cifre actuale) pentru întreaga perioadă de 
programare. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 36 
=== JURI/6400 === 

Depus de Comisia pentru afaceri juridice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 07 01 06 01 — Cheltuieli de sprijin pentru programul „Justiție” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

07 01 06 01 850 000 850 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 176 800 176 800 1 276 800 1 276 800 

Rezervă           

Total 850 000 850 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 176 800 176 800 1 276 800 1 276 800 

Justificare: 

Finanțarea tuturor liniilor bugetare care fac parte din programul „Justiție” a fost ajustată prin majorare, în 
conformitate cu poziția PE exprimată în Rezoluția sa din 14 noiembrie 2018 referitoare la CFM 2021-2027, 
prin care s-a solicitat un pachet financiar de 356 de milioane EUR (în cifre actuale) pentru întreaga perioadă 
de programare. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 871 
=== S&D//7351 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 07 02 04 — FSE+ — Componenta „Ocuparea forței de muncă și inovare socială” 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

07 02 04   99 982 373 28 104 556 99 941 679 28 093 117 15 038 050 4 227 122 114 979 729 32 320 239 

Rezervă           

Total   99 982 373 28 104 556 99 941 679 28 093 117 15 038 050 4 227 122 114 979 729 32 320 239 

Comentarii: 

Înainte de paragraful: 

Articol nou 

Se adaugă următorul text: 

Creditele suplimentare sunt necesare pentru a sprijini programe și cursuri de formare care vizează 

promovarea participării femeilor și combaterea situațiilor de precaritate în rândul femeilor pe piața 

muncii. 

Justificare: 

Criza de COVID-19 afectează femeile în mod disproporționat, în special femeile care au locuri de muncă 
precare sau contracte cu fracțiune de normă și femeile care lucrează în sectoare ce au avut de suferit  în mod 
deosebit în urma acestei crize, precum sectoarele sănătății, vânzărilor cu amănuntul și cel al îngrijirilor 

sociale. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 565 
=== GUE//8056 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 07 02 04 — FSE+ — Componenta „Ocuparea forței de muncă și inovare socială” 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

07 02 04   99 982 373 28 104 556 99 941 679 28 093 117 15 038 050 4 227 122 114 979 729 32 320 239 

Rezervă           

Total   99 982 373 28 104 556 99 941 679 28 093 117 15 038 050 4 227 122 114 979 729 32 320 239 

Justificare: 

Fondul social european Plus (FSE+) va ajuta statele membre să realizeze o rată ridicată a ocupării forței de 
muncă, o protecție socială justă și o forță de muncă calificată și rezilientă care este pregătită să înfrunte 
munca în lumea de mâine, precum și politicile statelor membre menite să asigure egalitatea de șanse, accesul 
la piața muncii, condiții de lucru echitabile, protecție socială și incluziune. Având în vedere importanța 

considerabilă a fondului, mai ales în contextul crizei de COVID-19, acest amendament propune majorarea 
finanțării FSE+. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 78 
=== FEMM/6205 === 

Depus de Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 07 02 04 — FSE+ — Componenta „Ocuparea forței de muncă și inovare socială” 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

07 02 04   99 982 373 28 104 556 99 941 679 28 093 117 15 038 050 4 227 122 114 979 729 32 320 239 

Rezervă           

Total   99 982 373 28 104 556 99 941 679 28 093 117 15 038 050 4 227 122 114 979 729 32 320 239 

Comentarii: 

După tabelul: 

AELS-SEE 2 659 531 6 6 0 0 

Se adaugă următorul text: 

Creditele suplimentare sunt necesare pentru a sprijini programe și cursuri de formare care vizează 

promovarea participării femeilor și combaterea situațiilor de precaritate pe piața muncii.  

Justificare: 

Criza COVID-19 afectează în mod disproporționat femeile, în special femeile care ocupă locuri de muncă 
precare, 

care lucrează pe contracte cu fracțiune de normă și femeile din sectoarele afectate în mod deosebit de criză, 
cum ar fi sănătatea, comerțul cu amănuntul și asistența socială. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Proiect de amendament 226 
=== EMPL/5603 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale  

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 07 02 04 — FSE+ — Componenta „Ocuparea forței de muncă și inovare socială” 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

07 02 04   99 982 373 28 104 556 99 941 679 28 093 117 40 694 11 439 99 982 373 28 104 556 

Rezervă           

Total   99 982 373 28 104 556 99 941 679 28 093 117 40 694 11 439 99 982 373 28 104 556 

Comentarii: 

După tabelul: 

AELS-SEE 2 659 531 6 6 0 0 

Se adaugă următorul text: 

O atenție deosebită și resurse suplimentare adecvate sunt alocate unității pentru sănătate și siguranță la 

locul de muncă din DG Ocuparea Forței de Muncă pentru ca aceasta să își îndeplinească sarcinile în 

mod corespunzător, inclusiv evaluarea rapidă a necesității de revizuire diverselor acte legislative privind 

sănătatea și siguranța la locul de muncă, în contextul pandemiei de COVID-19. 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 225 
=== EMPL/5602 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale  

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 07 02 04 — FSE+ — Componenta „Ocuparea forței de muncă și inovare socială” 

Se modifică comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente P lăţi Angajamente Plăţi 

07 02 04   99 982 373 28 104 556 99 941 679 28 093 117   99 941 679 28 093 117 

Rezervă           

Total   99 982 373 28 104 556 99 941 679 28 093 117   99 941 679 28 093 117 

Comentarii: 

După tabelul: 

AELS-SEE 2 659 531 6 6 0 0 

Se adaugă următorul text: 

O atenție deosebită și resurse suplimentare adecvate sunt alocate unității pentru sănătate și siguranță la 

locul de muncă din DG Ocuparea Forței de Muncă pentru ca aceasta să își îndeplinească sarcinile în 

mod corespunzător, inclusiv evaluarea rapidă a necesității de revizuire a Directivei privind agenții 

biologici și a diverselor acte legislative privind sănătatea și siguranța la locul de muncă, în contextul 

pandemiei de COVID-19. 

Justificare: 
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Dat fiind faptul că pandemia de Covid-19 a demonstrat importanța normelor, strategiilor și orientărilor UE în 
materie de SSM, precum și faptul că Comisia s-a angajat să evalueze rapid revizuirea Directivei privind 
agenții biologici (BAD) și, eventual, a altor acte legislative privind sănătatea și siguranța la locul de muncă, 

este necesar să se asigure că unitatea responsabilă din cadrul DG Ocuparea Forței de Muncă dispune de 
resurse suplimentare adecvate pentru a-și îndeplini sarcinile. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 487 
=== VERT/7635 === 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 07 03 01 — Promovarea mobilității în scopul învățării, precum și cooperarea, incluziunea, 
excelența, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor în domeniul educației și formării 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

07 03 01   2 490 060 600 1 911 173 854 2 141 350 741 1 643 531 707 1 500 000 000  3 641 350 741 1 643 531 707 

Rezervă           

Total   2 490 060 600 1 911 173 854 2 141 350 741 1 643 531 707 1 500 000 000  3 641 350 741 1 643 531 707 

Justificare: 

Trebuie adoptate majorări masive începând cu 2021 pentru a pune în aplicare poziția PE și angajamentul 
președintelui CE în ceea ce privește bugetul Erasmus + pentru perioada  2021-2027 (care urmează să fie 
triplat față de perioada 2014-2020). Acest amendament urmărește să netezească calea către triplarea 
bugetului pentru Erasmus + pe perioada de 7 ani. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 868 
=== S&D//7348 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 07 03 01 — Promovarea mobilității în scopul învățării, precum și cooperarea, incluziunea, 
excelența, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor în domeniul educației și formării 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

07 03 01   2 490 060 600 1 911 173 854 2 141 350 741 1 643 531 707 597 715 919 392 145 177 2 739 066 660 2 035 676 884 

Rezervă           

Total   2 490 060 600 1 911 173 854 2 141 350 741 1 643 531 707 597 715 919 392 145 177 2 739 066 660 2 035 676 884 

Justificare: 

Programul Erasmus+ este unul dintre programele emblematice ale UE și necesită fonduri suplimentare.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 902 
=== R-E//7471 === 

Depus de Grupul Renew Europe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Articolul 07 03 01 — Promovarea mobilității în scopul învățării, precum și cooperarea, incluziunea, 
excelența, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor în domeniul educației și formării 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

07 03 01   2 490 060 600 1 911 173 854 2 141 350 741 1 643 531 707 413 628 259 422 076 293 2 554 979 000 2 065 608 000 

Rezervă           

Total   2 490 060 600 1 911 173 854 2 141 350 741 1 643 531 707 413 628 259 422 076 293 2 554 979 000 2 065 608 000 

Comentarii: 

După paragraful: 

(a) elaborarea și punerea în aplicare a agendelor .......... politicilor europene, precum și cu privire la program. 

Se adaugă următorul text: 

În conformitate cu aceste obiective, Erasmus+ le va oferi persoanelor în vârstă oportunități semnificative 

și specifice de a participa la programe de mobilitate. Erasmus + este un program emblematic esențial al 

Uniunii, bine cunoscut de cetățeni, care contribuie la promovarea unui sentiment puternic de identitate 

europeană comună și care a adus rezultate concrete cu o valoare adăugată europeană clară. Pentru a 

crea o punte solidă între generații și pentru a promova o identitate  europeană mai puternică, Erasmus + 

va facilita în mod mai eficient programe de schimb pentru adulți și persoane în vârstă, asigurând astfel 

oportunități de învățare pe tot parcursul vieții. Oportunitățile pentru persoanele în vârstă ar trebui să fie 

ușor de recunoscut. 

Justificare: 

Consiliul a redus masiv bugetul pentru Erasmus+ în cadrul CFM, cu 19,6 % față de propunerea Comisiei din 
2018 și cu 48,4 % față de propunerea Parlamentului European. Erasmus + este unul dintre cele mai 

cunoscute programe ale UE și încurajează un sentiment puternic de identitate europeană comună, iar 
dublarea finanțării acestui program va tripla numărul participanților, pentru a ajunge la 12 milioane de 
persoane, obiectivul stabilit inițial de Comisia Europeană pentru noul CFM 2021-2027. Prin urmare, 
propunem revenirea la finanțarea inițială propusă de Comisie în 2018. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 661 
=== I-D//7743 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 07 03 01 — Promovarea mobilității în scopul învățării, precum și cooperarea, incluziunea, 
excelența, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor în domeniul educației și formării 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

07 03 01   2 490 060 600 1 911 173 854 2 141 350 741 1 643 531 707 -428 270 148  1 713 080 593 1 643 531 707 

Rezervă           

Total   2 490 060 600 1 911 173 854 2 141 350 741 1 643 531 707 -428 270 148  1 713 080 593 1 643 531 707 

Justificare: 

Pare rezonabil să se solicite reduceri suplimentare la această linie bugetară. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 566 
=== GUE//8057 === 
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Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 07 03 01 — Promovarea mobilității în scopul învățării, precum și cooperarea, incluziunea, 
excelența, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor în domeniul educației și formării 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

07 03 01   2 490 060 600 1 911 173 854 2 141 350 741 1 643 531 707 1 095 728 039 840 994 303 3 237 078 780 2 484 526 010 

Rezervă           

Total   2 490 060 600 1 911 173 854 2 141 350 741 1 643 531 707 1 095 728 039 840 994 303 3 237 078 780 2 484 526 010 

Justificare: 

Programul Erasmus+, una dintre reușitele cele mai vizibile ale Uniunii, va continua să creeze 

oportunități pentru educația și mobilitatea tinerilor. Programul se va axa pe incluziune și pe implicarea mai 
multor tineri dezavantajați. În acest fel, un număr mai mare de tineri se vor putea deplasa într-o altă țară 
pentru a studia sau pentru a munci. Este esențial să se întreprindă măsuri la nivelul UE, date fiind caracterul 

transnațional și amploarea acestor activități. Suntem ferm împotriva reducerilor masive operate de Consiliul 
la acest program. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 949 
=== EPP//7035 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 07 03 01 — Promovarea mobilității în scopul învățării, precum și cooperarea, incluziunea, 
excelența, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor în domeniul educației și formării 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021  Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

07 03 01   2 490 060 600 1 911 173 854 2 141 350 741 1 643 531 707 3 653 681 526 2 806 886 049 5 795 032 267 4 450 417 756 

Rezervă           

Total   2 490 060 600 1 911 173 854 2 141 350 741 1 643 531 707 3 653 681 526 2 806 886 049 5 795 032 267 4 450 417 756 

Justificare: 

Unul dintre cele 15 programe emblematice ale PE menționate în rezoluția sa din iulie 2020, după reuniunea 
Consiliului European privind CFM. Suma este calculată pe baza Raportului interimar al PE privind CFM din 
noiembrie 2018. 


