
RO RO 

PROCEDURA BUGETARĂ 2021 
 
 

 
Doc nr.: 

5: (2) 
******* 

26.10.2020 
 
 

COMISIA PENTRU BUGETE 
RAPORTORI: 

PIERRE LARROUTUROU - SECŢIUNEA III (COMISIA) 
OLIVIER CHASTEL - ALTE SECŢIUNI 

 
 

 
 

POZIŢIA PARLAMENTULUI 
 

Amendamente care nu au fost adoptate de Comisia pentru 
bugete 

  
 



 2 

 



 3 

 

Proiect de amendament 454 === CULT/5933 === 

Depus de Comisia pentru cultură și educație 

------------------------------- 
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 
De scindează după cum urmează: 07 03 01 01, 07 03 01 02, 07 03 01 03, 07 03 01 04 

Se modifică cifrele după cum urmează: 
------------------------------- 

Se adaugă: 07 03 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 03 01 01       3 728 215 732 2 863 269 682 3 728 215 732 2 863 269 682 
Rezervă           

Total       3 728 215 732 2 863 269 682 3 728 215 732 2 863 269 682 

Rubrică: 
Erasmus + Mobilitatea în scopul învățării în domeniul educației și formării 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Articol nou 
Acest credit va sprijini acțiunile de mobilitate în scopul învățării din cadrul acțiunii-cheie 1 în domeniul 
educației și formării din cadrul programului Erasmus +. 

------------------------------- 
Se adaugă: 07 03 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 03 01 02       1 660 176 189 1 275 015 313 1 660 176 189 1 275 015 313 
Rezervă           

Total       1 660 176 189 1 275 015 313 1 660 176 189 1 275 015 313 

Rubrică: 
Erasmus + - Cooperarea dintre organizațiile și instituțiile din domeniul educației și formării 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Articol nou 
Acest credit va sprijini acțiunile de mobilitate în scopul învățării din cadrul acțiunii-cheie 2 în domeniul 
educației și formării din cadrul programului Erasmus +. 

------------------------------- 
Se adaugă: 07 03 01 03 
 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 03       47 015 834 36 108 161 47 015 834 36 108 161 
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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           

Total       47 015 834 36 108 161 47 015 834 36 108 161 

Rubrică: 
Erasmus + - Sprijin pentru dezvoltarea de politici și cooperare în domeniul educației și formării 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Articol nou 
Acest credit va sprijini acțiunile de mobilitate în scopul învățării din cadrul acțiunii-cheie 3 în domeniul 
educației și formării din cadrul programului Erasmus +. 

------------------------------- 
Se adaugă: 07 03 01 04 
 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 04       10 914 653 8 382 453 10 914 653 8 382 453 
Rezervă           

Total       10 914 653 8 382 453 10 914 653 8 382 453 

Rubrică: 
Erasmus + - Acțiunile Jean Monnet în domeniul educației și formării 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Articol nou 
Acest credit va sprijini acțiunile Jean Monnet legate de integrarea europeană în domeniul educației și 
formării din cadrul programului Erasmus +. 

Justificare: 
Împarte linia „educație și formare” în patru linii — 3 acțiuni-cheie, plus Jean Monnet. Aceasta respectă 
actuala repartizare a bugetului, care ar trebui să rămână aceeași în cadrul noului program. Totuși, acest lucru 
nu mai este prevăzut în regulament și, prin urmare, este nevoie de o mai mare transparență și de un control 
parlamentar mai strict. 
Amendamentul include poziția PE privind triplarea (prețurile curente împărțit la șapte). Și respectă raportul 
dintre angajamente și plăți din PB. 
Observațiile sunt simplificate, deoarece multe acțiuni nu sunt încă convenite în cadrul trilogurilor. 

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

Proiect de amendament 488 === VERT/7636 === 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 03 02 — Promovarea mobilității în scopul învățării non-formale și participarea activă a 
tinerilor, precum și cooperarea, incluziunea, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor 
în domeniul tineretului 

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 02   298 038 141 219 283 078 256 300 668 188 574 520 200 000 000 150 000 000 456 300 668 338 574 520 
Rezervă           

Total   298 038 141 219 283 078 256 300 668 188 574 520 200 000 000 150 000 000 456 300 668 338 574 520 

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 869 === S&D//7349 === 

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

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 03 02 — Promovarea mobilității în scopul învățării non-formale și participarea activă a 
tinerilor, precum și cooperarea, incluziunea, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor 
în domeniul tineretului 

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 02   298 038 141 219 283 078 256 300 668 188 574 520 71 541 287 45 610 465 327 841 955 234 184 985 
Rezervă           

Total   298 038 141 219 283 078 256 300 668 188 574 520 71 541 287 45 610 465 327 841 955 234 184 985 

Justificare: 
Programul Erasmus+ este unul dintre programele emblematice ale UE și necesită fonduri suplimentare. 

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

Proiect de amendament 662 === I-D//7744 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 03 02 — Promovarea mobilității în scopul învățării non-formale și participarea activă a 
tinerilor, precum și cooperarea, incluziunea, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor 
în domeniul tineretului 

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 02   298 038 141 219 283 078 256 300 668 188 574 520 -51 260 133  205 040 535 188 574 520 
Rezervă           

Total   298 038 141 219 283 078 256 300 668 188 574 520 -51 260 133  205 040 535 188 574 520 
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Justificare: 
Pare rezonabil să se solicite reduceri suplimentare la această linie bugetară. 

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

Proiect de amendament 567 === GUE//8058 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 03 02 — Promovarea mobilității în scopul învățării non-formale și participarea activă a 
tinerilor, precum și cooperarea, incluziunea, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor 
în domeniul tineretului 

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 02   298 038 141 219 283 078 256 300 668 188 574 520 131 148 915 96 493 481 387 449 583 285 068 001 
Rezervă           

Total   298 038 141 219 283 078 256 300 668 188 574 520 131 148 915 96 493 481 387 449 583 285 068 001 

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 957 === EPP//7044 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 03 02 — Promovarea mobilității în scopul învățării non-formale și participarea activă a 
tinerilor, precum și cooperarea, incluziunea, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor 
în domeniul tineretului 

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 02   298 038 141 219 283 078 256 300 668 188 574 520 453 447 376 347 125 797 709 748 044 535 700 317 
Rezervă           

Total   298 038 141 219 283 078 256 300 668 188 574 520 453 447 376 347 125 797 709 748 044 535 700 317 

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. 

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

Proiect de amendament 455 === CULT/5934 === 

Depus de Comisia pentru cultură și educație 
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------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 03 02 — Promovarea mobilității în scopul învățării non-formale și participarea activă a 
tinerilor, precum și cooperarea, incluziunea, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor 
în domeniul tineretului 
De scindează după cum urmează: 07 03 02 01, 07 03 02 02, 07 03 02 03 

Se modifică cifrele după cum urmează: 
------------------------------- 

Se adaugă: 07 03 02 01 
 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 
07 03 02 01       455 462 998 334 309 841 455 462 998 334 309 841 
Rezervă           

Total       455 462 998 334 309 841 455 462 998 334 309 841 

Rubrică: 
Erasmus+ - Mobilitatea tinerilor în scopul învățării 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Articol nou 
Acest credit va sprijini acțiunile politicii de cooperare și de dezvoltare în cadrul acțiunii-cheie 1 în 
domeniul tineretului din cadrul programului Erasmus +. 

------------------------------- 
Se adaugă: 07 03 02 02 
 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 
07 03 02 02       202 275 108 148 461 929 202 275 108 148 461 929 
Rezervă           

Total       202 275 108 148 461 929 202 275 108 148 461 929 

Rubrică: 
Erasmus + - Cooperarea între organizațiile și instituțiile din domeniul tineretului 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Articol nou 
Acest credit va sprijini acțiunile politicii de cooperare și de dezvoltare în cadrul acțiunii-cheie 2 în 
domeniul tineretului din cadrul programului Erasmus +. 

------------------------------- 
Se adaugă: 07 03 02 03 
 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 
07 03 02 03       30 272 465 22 219 989 30 272 465 22 219 989 
Rezervă           

Total       30 272 465 22 219 989 30 272 465 22 219 989 

Rubrică: 
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Erasmus + - Sprijin pentru dezvoltarea de politici și cooperarea în domeniul tineretului 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Articol nou 
Acest credit va sprijini acțiunile politicii de cooperare și de dezvoltare în cadrul acțiunii-cheie 3 în 
domeniul tineretului din cadrul programului Erasmus +. 

Justificare: 
Împarte linia „tineret” în trei linii, pe baza a trei acțiuni-cheie. Aceasta respectă actuala repartizare a 
bugetului, care ar trebui să rămână aceeași în cadrul noului program. Totuși, acest lucru nu mai este prevăzut 
în regulament și, prin urmare, este nevoie de o mai mare transparență și de un control parlamentar mai strict. 
Amendamentul include poziția PE privind triplarea (prețurile curente împărțit la șapte). În plus, respectă 
raportul dintre angajamente și plăți din PB. 
Observațiile sunt simplificate, deoarece multe acțiuni nu sunt încă convenite în cadrul trilogurilor. 

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

Proiect de amendament 489 === VERT/7637 === 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 03 03 — Promovarea mobilității în scopul învățării a antrenorilor sportivi și a personalului, 
precum și cooperarea, incluziunea, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor în 
domeniul sportului 

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 03   52 877 734 30 265 597 45 472 698 26 027 181 30 000 000 10 000 000 75 472 698 36 027 181 
Rezervă           

Total   52 877 734 30 265 597 45 472 698 26 027 181 30 000 000 10 000 000 75 472 698 36 027 181 

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 870 === S&D//7350 === 

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

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 03 03 — Promovarea mobilității în scopul învățării a antrenorilor sportivi și a personalului, 
precum și cooperarea, incluziunea, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor în 
domeniul sportului 

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 03 03   52 877 734 30 265 597 45 472 698 26 027 181 12 692 809 6 882 303 58 165 507 32 909 484 
Rezervă           

Total   52 877 734 30 265 597 45 472 698 26 027 181 12 692 809 6 882 303 58 165 507 32 909 484 

Justificare: 
Erasmus + este unul dintre programele emblematice ale UE și are nevoie de credite suplimentare. 

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

Proiect de amendament 663 === I-D//7745 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 03 03 — Promovarea mobilității în scopul învățării a antrenorilor sportivi și a personalului, 
precum și cooperarea, incluziunea, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor în 
domeniul sportului 

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 03   52 877 734 30 265 597 45 472 698 26 027 181 -9 094 539  36 378 159 26 027 181 
Rezervă           

Total   52 877 734 30 265 597 45 472 698 26 027 181 -9 094 539  36 378 159 26 027 181 

Justificare: 
Pare rezonabil să se solicite reduceri suplimentare la această linie bugetară. 

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

Proiect de amendament 568 === GUE//8059 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 03 03 — Promovarea mobilității în scopul învățării a antrenorilor sportivi și a personalului, 
precum și cooperarea, incluziunea, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor în 
domeniul sportului 

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 03   52 877 734 30 265 597 45 472 698 26 027 181 23 268 356 13 318 095 68 741 054 39 345 276 
Rezervă           

Total   52 877 734 30 265 597 45 472 698 26 027 181 23 268 356 13 318 095 68 741 054 39 345 276 

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. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Proiect de amendament 967 === EPP//7054 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 03 03 — Promovarea mobilității în scopul învățării a antrenorilor sportivi și a personalului, 
precum și cooperarea, incluziunea, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor în 
domeniul sportului 

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 03   52 877 734 30 265 597 45 472 698 26 027 181 82 167 195 46 985 573 127 639 893 73 012 754 
Rezervă           

Total   52 877 734 30 265 597 45 472 698 26 027 181 82 167 195 46 985 573 127 639 893 73 012 754 

Justificare: 
Unul dintre cele 15 de 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. 

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

Proiect de amendament 456 === CULT/5935 === 

Depus de Comisia pentru cultură și educație 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 03 03 — Promovarea mobilității în scopul învățării a antrenorilor sportivi și a personalului, 
precum și cooperarea, incluziunea, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor în 
domeniul sportului 
De scindează după cum urmează: 07 03 03 01, 07 03 03 02, 07 03 03 03 

Se modifică cifrele după cum urmează: 
------------------------------- 

Se adaugă: 07 03 03 01 
 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 
07 03 03 01       79 595 475 45 528 612 79 595 475 45 528 612 
Rezervă           

Total       79 595 475 45 528 612 79 595 475 45 528 612 

Rubrică: 
Erasmus+ - Mobilitatea în scopuri învățării în domeniul sportului 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Articol nou 
Acest credit va sprijini acțiunile de mobilitate în scopul învățării din cadrul acțiunii-cheie 1 în domeniul 
sportului din cadrul programului Erasmus +. 

------------------------------- 
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Se adaugă: 07 03 03 02 
 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 
07 03 03 02       35 349 048 20 219 655 35 349 048 20 219 655 
Rezervă           

Total       35 349 048 20 219 655 35 349 048 20 219 655 

Rubrică: 
Erasmus + - Cooperarea dintre organizațiile și instituțiile din domeniul sportului 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Articol nou 
Acest credit va sprijini acțiunile de mobilitate în scopul învățării din cadrul acțiunii-cheie 2 în domeniul 
sportului din cadrul programului Erasmus +. 

------------------------------- 
Se adaugă: 07 03 03 03 
 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 
07 03 03 03       5 290 334 3 026 071 5 290 334 3 026 071 
Rezervă           

Total       5 290 334 3 026 071 5 290 334 3 026 071 

Rubrică: 
Erasmus + - Sprijin pentru dezvoltarea de politici și cooperarea în domeniul sportului 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Articol nou 
Acest credit va sprijini acțiunile de mobilitate în scopul învățării din cadrul acțiunii-cheie 3 în domeniul 
sportului din cadrul programului Erasmus +. 

Justificare: 
Împarte linia dedicată „sportului” în trei linii, pe baza a trei acțiuni-cheie. Aceasta respectă actuala 
repartizare a bugetului, care ar trebui să rămână aceeași în cadrul noului program. Totuși, acest lucru nu mai 
este prevăzut în regulament și, prin urmare, este nevoie de o mai mare transparență și de un control 
parlamentar mai strict. 
Amendamentul include poziția PE privind triplarea (prețurile curente împărțit la șapte). Și respectă raportul 
dintre angajamente și plăți în PB. 
Observațiile sunt simplificate, deoarece multe acțiuni nu sunt încă convenite în cadrul trilogurilor. 

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

Proiect de amendament 569 === GUE//8060 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 04 01 — Corpul european de solidaritate 

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 04 01   129 127 673 84 098 975 129 127 673 84 098 975 19 369 151 12 614 846 148 496 824 96 713 821 
Rezervă           

Total   129 127 673 84 098 975 129 127 673 84 098 975 19 369 151 12 614 846 148 496 824 96 713 821 

Comentarii: 
Înainte de paragraful: 
Articol nou 
Se adaugă următorul text: 

Corpul european de solidaritate sporește implicarea tinerilor și a organizațiilor în activități de solidaritate 
accesibile și de înaltă calitate, contribuind astfel la consolidarea coeziunii, a solidarității și a democrației 
în Uniune și dincolo de frontierele acesteia și oferind, în același timp, un răspuns la provocările societale 
și umanitare pe teren, cu un accent deosebit pe promovarea incluziunii sociale. De asemenea, acesta 
promovează dezvoltarea personală, educațională, socială, civică și profesională a tinerilor. Având în 
vedere importanța sa, prezentul amendament propune o majorare a fondurilor destinate Corpului 
european de solidaritate. 

Justificare: 
Corpul european de solidaritate sporește implicarea tinerilor și a organizațiilor în activități de solidaritate 
accesibile și de înaltă calitate, contribuind astfel la consolidarea coeziunii, a solidarității și a democrației în 
Uniune și dincolo de frontierele acesteia și oferind, în același timp, un răspuns la provocările societale și 
umanitare pe teren, cu un accent deosebit pe promovarea incluziunii sociale. De asemenea, acesta 
promovează dezvoltarea personală, educațională, socială, civică și profesională a tinerilor. Având în vedere 
importanța sa, prezentul amendament propune o majorare a fondurilor destinate Corpului european de 
solidaritate. 

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

Proiect de amendament 273 === CULT/5926 === 

Depus de Comisia pentru cultură și educație 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 04 01 — Corpul european de solidaritate 

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 04 01   129 127 673 84 098 975 129 127 673 84 098 975 50 872 327 15 901 025 180 000 000 100 000 000 
Rezervă           

Total   129 127 673 84 098 975 129 127 673 84 098 975 50 872 327 15 901 025 180 000 000 100 000 000 

Justificare: 
Creditele anuale solicitate se întemeiază pe poziția Parlamentului European privind pachetul financiar 
multianual pe 2021-2027 aferent Regulamentului privind Corpul european de solidaritate (1 260 000 000 
EUR în prețuri curente). 

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

Proiect de amendament 492 === VERT/7640 === 



 13 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 05 01 — Cultura 

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 05 01   94 641 057 48 117 032 102 664 327 52 196 191 40 000 000 20 000 000 142 664 327 72 196 191 
Rezervă           

Total   94 641 057 48 117 032 102 664 327 52 196 191 40 000 000 20 000 000 142 664 327 72 196 191 

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 872 === S&D//7352 === 

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

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 05 01 — Cultura 

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 05 01   94 641 057 48 117 032 102 664 327 52 196 191 27 544 245 5 920 841 130 208 572 58 117 032 
Rezervă           

Total   94 641 057 48 117 032 102 664 327 52 196 191 27 544 245 5 920 841 130 208 572 58 117 032 

Justificare: 
Creditele anuale solicitate pentru componenta „Cultură” (33% din program) se întemeiază pe poziția 
Parlamentului European privind pachetul financiar multianual pe 2021-2027 aferent Regulamentului privind 
„Europa creativă” (2 762 000 000 EUR în prețuri curente). 

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

Proiect de amendament 570 === GUE//8061 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 05 01 — Cultura 

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 05 01   94 641 057 48 117 032 102 664 327 52 196 191 6 135 673 3 138 809 108 800 000 55 335 000 
Rezervă           

Total   94 641 057 48 117 032 102 664 327 52 196 191 6 135 673 3 138 809 108 800 000 55 335 000 

Justificare: 
Acest credit este destinat să acopere sectoarele culturale și creative cu scopul de a consolida dimensiunea și 
circulația transfrontalieră a operelor europene și a operatorilor europeni din domeniile culturale și creative, 
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de a crește participarea la viața culturală în întreaga Europă, de a promova reziliența societății și incluziunea 
socială prin intermediul culturii și al patrimoniului cultural, de a spori capacitatea sectoarelor culturale și 
creative europene de a prospera și de a genera locuri de muncă și creștere etc. Prezentul amendament 
propune, așadar, majorarea fondurilor alocate acestor măsuri. 

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

Proiect de amendament 950 === EPP//7036 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 05 01 — Cultura 

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 05 01   94 641 057 48 117 032 102 664 327 52 196 191 27 544 281 5 920 841 130 208 608 58 117 032 
Rezervă           

Total   94 641 057 48 117 032 102 664 327 52 196 191 27 544 281 5 920 841 130 208 608 58 117 032 

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. 

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

Proiect de amendament 275 === CULT/5928 === 

Depus de Comisia pentru cultură și educație 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 05 01 — Cultura 

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 05 01   94 641 057 48 117 032 102 664 327 52 196 191 126 187 102 29 582 168 228 851 429 81 778 359 
Rezervă           

Total   94 641 057 48 117 032 102 664 327 52 196 191 126 187 102 29 582 168 228 851 429 81 778 359 

Justificare: 
Creditele anuale solicitate pentru componenta MEDIA (58 % din program) se întemeiază pe poziția 
Parlamentului European privind pachetul financiar multianual pe 2021-2027 aferent Regulamentului privind 
Europa creativă (2 762 000 000 EUR în prețuri curente). 

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

Proiect de amendament 274 === CULT/5927 === 

Depus de Comisia pentru cultură și educație 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 05 01 — Cultura 

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 05 01   94 641 057 48 117 032 102 664 327 52 196 191 27 544 245 5 920 841 130 208 572 58 117 032 
Rezervă           

Total   94 641 057 48 117 032 102 664 327 52 196 191 27 544 245 5 920 841 130 208 572 58 117 032 

Justificare: 
Creditele anuale solicitate pentru componenta CULTURĂ (33 % din program) se întemeiază pe poziția 
Parlamentului European privind pachetul financiar multianual 2021-2027 aferent Regulamentului privind 
Europa creativă (2 762 000 000 EUR în prețuri curente). 

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

Proiect de amendament 493 === VERT/7641 === 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 05 02 — Media 

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 05 02   167 448 033 71 778 359 181 643 571 77 863 425 70 000 000 25 000 000 251 643 571 102 863 425 
Rezervă           

Total   167 448 033 71 778 359 181 643 571 77 863 425 70 000 000 25 000 000 251 643 571 102 863 425 

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 873 === S&D//7353 === 

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

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 05 02 — Media 

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 05 02   167 448 033 71 778 359 181 643 571 77 863 425 47 207 858 3 914 934 228 851 429 81 778 359 
Rezervă           

Total   167 448 033 71 778 359 181 643 571 77 863 425 47 207 858 3 914 934 228 851 429 81 778 359 

Justificare: 
Creditele anuale solicitate pentru componenta „Mass-media” (58% din program) se întemeiază pe poziția 
Parlamentului European privind pachetul financiar multianual pe 2021-2027 aferent Regulamentului privind 
„Europa creativă” (2 762 000 000 EUR în prețuri curente). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Proiect de amendament 951 === EPP//7037 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 05 02 — Media 

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 05 02   167 448 033 71 778 359 181 643 571 77 863 425 47 207 858 3 914 934 228 851 429 81 778 359 
Rezervă           

Total   167 448 033 71 778 359 181 643 571 77 863 425 47 207 858 3 914 934 228 851 429 81 778 359 

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. 

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

Proiect de amendament 494 === VERT/7642 === 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 05 03 — Componente trans-sectoriale 

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 05 03   26 872 470 10 150 000 29 150 605 11 010 474 11 000 000 3 000 000 40 150 605 14 010 474 
Rezervă           

Total   26 872 470 10 150 000 29 150 605 11 010 474 11 000 000 3 000 000 40 150 605 14 010 474 

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 952 === EPP//7038 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 05 03 — Componente trans-sectoriale 

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 05 03   26 872 470 10 150 000 29 150 605 11 010 474 6 360 824 4 139 526 35 511 429 15 150 000 
Rezervă           

Total   26 872 470 10 150 000 29 150 605 11 010 474 6 360 824 4 139 526 35 511 429 15 150 000 

Justificare: 
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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. 

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

Proiect de amendament 276 === CULT/5929 === 

Depus de Comisia pentru cultură și educație 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 05 03 — Componente trans-sectoriale 

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 05 03   26 872 470 10 150 000 29 150 605 11 010 474 6 360 824 4 139 526 35 511 429 15 150 000 
Rezervă           

Total   26 872 470 10 150 000 29 150 605 11 010 474 6 360 824 4 139 526 35 511 429 15 150 000 

Justificare: 
Creditele anuale solicitate pentru componenta intersectorială (9 % din program) se întemeiază pe poziția 
Parlamentului European privind pachetul financiar multianual 2021-2027 aferent Regulamentului privind 
Europa creativă (2 762 000 000 EUR în prețuri curente). 

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

Proiect de amendament 482 === VERT/7624 === 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 06 01 — Promovarea egalității și a drepturilor 
De scindează după cum urmează: 07 06 01 01, 07 06 01 02 

Se modifică comentariile după cum urmează: 

Comentarii: 
Se elimină următorul text: 
Articol nou 
Acest credit este destinat să contribuie: 
– la prevenirea și combaterea inegalităților și a discriminării pe criterii de sex, rasă sau origine etnică, 

religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, precum și la sprijinirea unor politici 
cuprinzătoare de promovare a egalității de gen și a nediscriminării, inclusiv a integrării acestora în rândul 
principalelor politici, și la sprijinirea politicilor vizând combaterea rasismului și a tuturor formelor de 
intoleranță; 

– protejarea și promovarea drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu handicap, a drepturilor care 
decurg din cetățenia Uniunii și a dreptului la protecția datelor cu caracter personal. 

Obiectivele specifice de mai sus vor fi urmărite în special prin sprijinirea următoarelor activități: 
sensibilizare, învățare reciprocă, activități analitice și de monitorizare, formare, dezvoltarea și întreținerea 
instrumentelor de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC), sprijin pentru rețelele europene și 
organizațiile societății civile și sprijinirea unei rețele de birouri/puncte de contact naționale pentru program. 
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Acest credit va sprijini, de asemenea, rețeaua UE a organismelor de promovare a egalității – EQUINET – în 
conformitate cu articolul 12 din Propunerea de regulament a Comisiei [COM(2018) 383].  
Veniturile alocate (origine, sumele estimate și articolul sau postul corespunzător din situația veniturilor). 
 ------------------------------- 
Se adaugă: 07 06 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 06 01 01       10 252 689 2 000 000 10 252 689 2 000 000 
Rezervă           

Total       10 252 689 2 000 000 10 252 689 2 000 000 

Rubrică: 
Promovarea egalității între femei și bărbați și integrarea perspectivei de gen 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Articol nou 
Acest credit este destinat să contribuie: 
– la prevenirea și combaterea inegalităților și a discriminării pe criterii de sex, rasă sau origine etnică, 

religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, precum și la sprijinirea unor politici 
cuprinzătoare de promovare a egalității de gen și a nediscriminării, inclusiv a integrării acestora în 
rândul principalelor politici, și la sprijinirea politicilor vizând combaterea rasismului și a tuturor 
formelor de intoleranță; 

– protejarea și promovarea drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu handicap, a drepturilor 
care decurg din cetățenia Uniunii și a dreptului la protecția datelor cu caracter personal. 

Obiectivele specifice de mai sus vor fi urmărite în special prin sprijinirea următoarelor activități: 
sensibilizare, învățare reciprocă, activități analitice și de monitorizare, formare, dezvoltarea și întreținerea 
instrumentelor de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC), sprijin pentru rețelele europene și 
organizațiile societății civile și sprijinirea unei rețele de birouri/puncte de contact naționale pentru 
program. 
Acest credit va sprijini, de asemenea, rețeaua UE a organismelor de promovare a egalității – EQUINET – 
în conformitate cu articolul 12 din Propunerea de regulament a Comisiei [COM(2018) 383].  
Veniturile alocate (origine, sumele estimate și articolul sau postul corespunzător din situația veniturilor). 
AELS-SEE 956 051 6 6 0 0  

------------------------------- 
Se adaugă: 07 06 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 06 01 02       25 156 611 6 394 203 25 156 611 6 394 203 
Rezervă           

Total       25 156 611 6 394 203 25 156 611 6 394 203 

Rubrică: 
Promovarea egalității și a drepturilor 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Articol nou 
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Acest credit este destinat să contribuie: 
– la prevenirea și combaterea inegalităților și a discriminării pe criterii de sex, rasă sau origine etnică, 

religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, precum și la sprijinirea unor politici 
cuprinzătoare de promovare a egalității de gen și a nediscriminării, inclusiv a integrării acestora în 
rândul principalelor politici, și la sprijinirea politicilor vizând combaterea rasismului și a tuturor 
formelor de intoleranță; 

– protejarea și promovarea drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu handicap, a drepturilor 
care decurg din cetățenia Uniunii și a dreptului la protecția datelor cu caracter personal. 

Obiectivele specifice de mai sus vor fi urmărite în special prin sprijinirea următoarelor activități: 
sensibilizare, învățare reciprocă, activități analitice și de monitorizare, formare, dezvoltarea și întreținerea 
instrumentelor de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC), sprijin pentru rețelele europene și 
organizațiile societății civile și sprijinirea unei rețele de birouri/puncte de contact naționale pentru 
program. 
Acest credit va sprijini, de asemenea, rețeaua UE a organismelor de promovare a egalității – EQUINET – 
în conformitate cu articolul 12 din Propunerea de regulament a Comisiei [COM(2018) 383].  
Veniturile alocate (origine, sumele estimate și articolul sau postul corespunzător din situația veniturilor). 
AELS-SEE 956 051 6 6 0 0  

Justificare: 
Acest amendament reflectă înțelegerea comună convenită cu Consiliul (articolele 2 și 3) și poziția PE 
(articolele 6 și anexa -I) și introduce o repartizare necesară pentru a asigura alocarea a cel puțin 15 % din 
sumele totale exprimate la articolul 6 alineatul (2) litera (a) pentru promovarea egalității de gen și integrarea 
perspectivei de gen. 

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

Proiect de amendament 478 === VERT/7620 === 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 06 01 — Promovarea egalității și a drepturilor 

Se modifică cifrele şi titlul 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 06 01   35 409 300 8 394 203 35 409 300 8 394 203   35 409 300 8 394 203 
Rezervă           

Total   35 409 300 8 394 203 35 409 300 8 394 203   35 409 300 8 394 203 

Rubrică: 
Promovarea egalității,egalității și a drepturilor și a egalității de gen 

Justificare: 
În conformitate cu înțelegerea comună la care s-a ajuns în cadrul negocierilor cu Consiliul cu privire la 
propunerea Comisiei din 2018 care modifică titlul acestei componente [articolul 2 alineatul (2) litera (a)], 
care a fost preluată în poziția Parlamentului în prima lectură, așa cum a fost adoptată la 17 aprilie 2019. 
Restabilirea proiectului de buget (PB) 

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

Proiect de amendament 874 === S&D//7355 === 

Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 
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------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 06 01 — Promovarea egalității și a drepturilor 

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 06 01   35 409 300 8 394 203 35 409 300 8 394 203 30 000 000 15 000 000 65 409 300 23 394 203 
Rezervă           

Total   35 409 300 8 394 203 35 409 300 8 394 203 30 000 000 15 000 000 65 409 300 23 394 203 

Comentarii: 
Înainte de paragraful: 
Acest credit este destinat să contribuie: 
Se adaugă următorul text: 

Cel puțin 5 milioane EUR din aceste credite suplimentare ar trebui utilizate pentru sprijinirea 
organizațiilor pentru drepturile femeilor, în special a celor care se ocupă de promovarea SRHR, precum 
și a organizațiilor pentru drepturile persoanelor LGBTI. 
Se modifică textul după cum urmează: 
Articol nouArticol nou 

Justificare: 
Promovarea organizațiilor pentru drepturile femeilor și a organizațiilor pentru drepturile persoanelor LGBTI 
este de o importanță crucială pentru realizarea egalității în UE. Organizațiile pentru drepturile femeilor, în 
special cele care se ocupă de SRHR, joacă un rol fundamental în evoluția societăților către egalitatea de gen. 
Sprijinirea organizațiilor LGBTI este necesară pentru promovarea egalității în drepturi, pentru campanii de 
sensibilizare și pentru combaterea discriminării bazate pe orientarea sexuală, caracteristicile sexelor și 
identitatea și exprimarea de gen. 

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

Proiect de amendament 458 === LIBE/5832 === 

Depus de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 06 01 — Promovarea egalității și a drepturilor 
De scindează după cum urmează: 07 06 01 02, 07 06 01 01 

Se modifică titlul după cum urmează: 

Rubrică: 
Promovarea egalității,egalității și a drepturilor și a egalității de gen 

------------------------------- 
Se adaugă: 07 06 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 06 01 02       10 252 689 2 050 538 10 252 689 2 050 538 
Rezervă           

Total       10 252 689 2 050 538 10 252 689 2 050 538 
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Rubrică: 
Promovarea egalității de gen și integrarea dimensiunii de gen 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Articol nou 
Finanțarea de la această linie bugetară ar trebui utilizată pentru a sprijini politici și programe 
cuprinzătoare de promovare a exercitării depline a drepturilor de către femei, a egalității de gen, a 
capacitării femeilor și a integrării dimensiunii de gen. 

------------------------------- 
Se adaugă: 07 06 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 06 01 01       33 321 237 7 899 202 33 321 237 7 899 202 
Rezervă           

Total       33 321 237 7 899 202 33 321 237 7 899 202 

Rubrică: 
Promovarea egalității, a drepturilor și a egalității de gen 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Articol nou 
Acest credit este destinat să contribuie: 
– la prevenirea și combaterea inegalităților și a discriminării pe criterii de sex, rasă sau origine etnică, 

religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, precum și la sprijinirea unor politici 
cuprinzătoare de promovare a egalității de gen și a nediscriminării, inclusiv a integrării acestora în 
rândul principalelor politici, și la sprijinirea politicilor vizând combaterea rasismului și a tuturor 
formelor de intoleranță; 

– protejarea și promovarea drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu handicap, a drepturilor 
care decurg din cetățenia Uniunii și a dreptului la protecția datelor cu caracter personal. 

Obiectivele specifice de mai sus vor fi urmărite în special prin sprijinirea următoarelor activități: 
sensibilizare, învățare reciprocă, activități analitice și de monitorizare, formare, dezvoltarea și întreținerea 
instrumentelor de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC), sprijin pentru rețelele europene și 
organizațiile societății civile și sprijinirea unei rețele de birouri/puncte de contact naționale pentru 
program. 
Acest credit va sprijini, de asemenea, rețeaua UE a organismelor de promovare a egalității – EQUINET – 
în conformitate cu articolul 12 din Propunerea de regulament a Comisiei [COM(2018) 383].  
Veniturile alocate (origine, sumele estimate și articolul sau postul corespunzător din situația veniturilor). 
AELS-SEE 956 051 6 6 0 0  

Justificare: 
Acest amendament reflectă înțelegerea comună la care au ajuns Parlamentul și Consiliul cu privire la 
COM(2018)0383 și care este inclusă în poziția PE, precum și acordul la care s-a ajuns cu privire la articolul 
2 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul privind programul pentru egalitate, drepturi și valori, care a fost 
inclus în poziția Parlamentului în primă lectură, adoptată la 17 aprilie 2019. Reducerea finanțării reflectă 
redistribuirea convenită a finanțării între diferitele componente ale programului. 

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



 22 

Proiect de amendament 571 === GUE//8062 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 06 01 — Promovarea egalității și a drepturilor 

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 06 01   35 409 300 8 394 203 35 409 300 8 394 203 10 622 790 2 518 261 46 032 090 10 912 464 
Rezervă           

Total   35 409 300 8 394 203 35 409 300 8 394 203 10 622 790 2 518 261 46 032 090 10 912 464 

Justificare: 
Acest credit este destinat să contribuie la prevenirea și combaterea inegalităților și a discriminării pe criterii 
de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, la sprijinirea 
unor politici cuprinzătoare de promovare a egalității de gen și a nediscriminării, precum și la protejarea și 
promovarea drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu handicap, a drepturilor care decurg din 
cetățenia Uniunii și a dreptului la protecția datelor cu caracter personal. Având în vedere importanța acestor 
măsuri, prezentul amendament propune o majorare a fondurilor aferente. 

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

Proiect de amendament 80 === FEMM/6207 === 

Depus de Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 06 01 — Promovarea egalității și a drepturilor 

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 06 01   35 409 300 8 394 203 35 409 300 8 394 203 5 311 395 1 259 130 40 720 695 9 653 333 
Rezervă           

Total   35 409 300 8 394 203 35 409 300 8 394 203 5 311 395 1 259 130 40 720 695 9 653 333 

Comentarii: 
După tabelul: 
AELS-SEE 956 051 6 6 0 0  

Se adaugă următorul text: 

Ar trebui utilizate credite suplimentare pentru sprijinirea organizațiilor pentru drepturile femeilor, în 
special a celor care se ocupă de promovarea sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente, 
precum și a organizațiilor pentru drepturile persoanelor LGBTI. 

Justificare: 
Promovarea organizațiilor pentru drepturile femeilor și a organizațiilor pentru drepturile persoanelor LGBTI 
este de o importanță crucială pentru realizarea egalității în UE. Organizațiile pentru drepturile femeilor, în 
special cele care se ocupă de sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente, joacă un rol 
fundamental în progresul societăților către egalitatea de gen. Sprijinirea organizațiilor LGBTI este necesară 
pentru promovarea drepturilor egale, pentru campanii de sensibilizare și combaterea discriminării bazate pe 
orientarea sexuală, caracteristicile sexuale și identitatea și exprimarea de gen. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 479 === VERT/7621 === 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 06 02 — Promovarea implicării și a participării cetățenilor la viața democratică a Uniunii 

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 06 02   33 425 000 10 976 000 33 425 000 10 976 000 37 179 598 5 000 000 70 604 598 15 976 000 
Rezervă           

Total   33 425 000 10 976 000 33 425 000 10 976 000 37 179 598 5 000 000 70 604 598 15 976 000 

Justificare: 
Acest amendament vizeazăreflectareapoziției PE [articolul 6 litera (b)] referitoare la programul „Cetățeni, 
egalitate, drepturi și valori”. 

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

Proiect de amendament 875 === S&D//7356 === 

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

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 06 02 — Promovarea implicării și a participării cetățenilor la viața democratică a Uniunii 

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 06 02   33 425 000 10 976 000 33 425 000 10 976 000 37 179 598 11 828 700 70 604 598 22 804 700 
Rezervă           

Total   33 425 000 10 976 000 33 425 000 10 976 000 37 179 598 11 828 700 70 604 598 22 804 700 

Justificare: 
Programul „Drepturi și valori” este unul dintre programele emblematice ale UE și necesită fonduri 
suplimentare. 

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

Proiect de amendament 97 === LIBE/5804 === 

Depus de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 06 02 — Promovarea implicării și a participării cetățenilor la viața democratică a Uniunii 

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 06 02   33 425 000 10 976 000 33 425 000 10 976 000 37 179 598 11 828 700 70 604 598 22 804 700 
Rezervă           

Total   33 425 000 10 976 000 33 425 000 10 976 000 37 179 598 11 828 700 70 604 598 22 804 700 

Justificare: 
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Acest amendament reflectă poziția PE [articolul 6 litera (b)] privind programul „Cetățeni, egalitate, drepturi 
și valori”, și anume 26,38 % din totalul creditelor de angajament pentru 2021 pentru drepturi și valori în 
urma propunerii PE (= 259 004 396). 

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

Proiect de amendament 953 === EPP//7040 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 06 02 — Promovarea implicării și a participării cetățenilor la viața democratică a Uniunii 

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 06 02   33 425 000 10 976 000 33 425 000 10 976 000 37 179 598 12 008 700 70 604 598 22 984 700 
Rezervă           

Total   33 425 000 10 976 000 33 425 000 10 976 000 37 179 598 12 008 700 70 604 598 22 984 700 

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. 

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

Proiect de amendament 3 === AFCO/6425 === 

Depus de Comisia pentru afaceri constituționale 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 06 02 — Promovarea implicării și a participării cetățenilor la viața democratică a Uniunii 

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 06 02   33 425 000 10 976 000 33 425 000 10 976 000 37 517 000 12 320 000 70 942 000 23 296 000 
Rezervă           

Total   33 425 000 10 976 000 33 425 000 10 976 000 37 517 000 12 320 000 70 942 000 23 296 000 

Justificare: 
Nivelurile creditelor pentru această linie trebuie majorate în mod semnificativ, în conformitate cu 
amendamentele Parlamentului la propunerea Comisiei de instituire a programului „Drepturi și valori” 
(https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0040_RO.html). Este esențial să se intensifice 
procesele de democrație participativă în UE și să se consolideze încrederea cetățenilor în politicile și 
măsurile europene și înțelegerea acestora, precum și să se promoveze memoria istorică. Prin urmare, 
programul „Drepturi și valori” ar trebui să dispună de o finanțare adecvată pentru a-și îndeplini obiectivele. 

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

Proiect de amendament 876 === S&D//7357 === 

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

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
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Articolul 07 06 03 — Daphne 

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 06 03   15 689 700 3 719 433 15 689 700 3 719 433 18 950 871 30 921 138 34 640 571 34 640 571 
Rezervă           

Total   15 689 700 3 719 433 15 689 700 3 719 433 18 950 871 30 921 138 34 640 571 34 640 571 

Comentarii: 
Înainte de paragraful: 
Acest credit este destinat să contribuie la: 
Se adaugă următorul text: 

Acest credit suplimentar este necesar în principal pentru combaterea violenței împotriva femeilor. În 
afară de pachetul aferent „Next Generation EU” și de structurile și politicile deja existente, este important 
să se aloce fonduri suplimentare componentei Daphne din pachetul financiar „Cetățeni, egalitate, 
drepturi și valori”, pentru a face față consecințelor crizei de Covid-19 în ceea ce privește violența de gen și 
pentru a intensifica lupta împotriva acesteia. 
Se modifică textul după cum urmează: 
Articol nouArticol nou 

Justificare: 
Acest credit suplimentar este necesar în principal pentru combaterea violenței împotriva femeilor. Este 
important să se aloce fonduri suplimentare componentei Daphne din pachetul financiar „Cetățeni, egalitate, 
drepturi și valori”. 

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

Proiect de amendament 460 === LIBE/5834 === 

Depus de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 06 03 — Daphne 
De scindează după cum urmează: 07 06 03 02, 07 06 03 01 

Se modifică cifrele după cum urmează: 
------------------------------- 

Se adaugă: 07 06 03 02 
 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 
07 06 03 02       27 304 504 5 467 100 27 304 504 5 467 100 
Rezervă           

Total       27 304 504 5 467 100 27 304 504 5 467 100 

Rubrică: 
Prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență de gen împotriva femeilor și fetelor și de violență 
domestică 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 
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Articol nou 
Această nouă linie bugetară ar trebui creată ca o sublinie la articolul 07 06 03 (programul Daphne), 
pentru a sprijini în mod specific proiecte care contribuie la prevenirea și combaterea tuturor formelor de 
violență de gen împotriva femeilor și a fetelor și de violență domestică. 

------------------------------- 
Se adaugă: 07 06 03 01 
 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 
07 06 03 01       7 725 516 1 837 189 7 725 516 1 837 189 
Rezervă           

Total       7 725 516 1 837 189 7 725 516 1 837 189 

Rubrică: 
Daphne 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Articol nou 
Acest credit este destinat să contribuie la:  
– prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență împotriva copiilor, a tinerilor și a femeilor, 

precum și a violenței împotriva altor grupuri expuse riscurilor;  
– sprijinirea și protejarea victimelor acestor forme de violență. 
Obiectivele specifice de mai sus vor fi urmărite în special prin sprijinirea următoarelor activități: 
sensibilizare, învățare reciprocă, activități analitice și de monitorizare, formare, dezvoltarea și întreținerea 
instrumentelor de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC), sprijin pentru rețelele europene și 
organizațiile societății civile și sprijinirea unei rețele de birouri/puncte de contact naționale pentru 
program.  
Veniturile alocate (origine, sumele estimate și articolul sau postul corespunzător din situația veniturilor). 
AELS-SEE 423 622 6 6 0 0  

Justificare: 
Acest amendament reflectă înțelegerea comună la care au ajuns Parlamentul și Consiliul (articolele 2 și 5 din 
proiectul de regulament privind programul „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” și poziția PE (articolul 6 și 
anexa -I), adoptată la 17 aprilie 2019. Linia bugetară separată ar trebui să garanteze că 40 % din sumele 
totale exprimate la articolul 6 alineatul (2) litera (a) sunt utilizate pentru combaterea violenței pe gen, 
inclusiv prin promovarea standardelor stabilite în Convenția de la Istanbul și având în vedere impactul 
COVID-19 asupra victimelor violenței de gen. 

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

Proiect de amendament 575 === GUE//8066 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 06 03 — Daphne 

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 06 03   15 689 700 3 719 433 15 689 700 3 719 433 15 689 700 3 719 433 31 379 400 7 438 866 
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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           

Total   15 689 700 3 719 433 15 689 700 3 719 433 15 689 700 3 719 433 31 379 400 7 438 866 

Justificare: 
Deși legislația europeană interzice discriminarea pe sexe, în UE, în medie, femeile câștigă pe oră cu 
aproximativ 16% mai puțin decât bărbații. Femeile prezintă în continuare o pondere disproporționat de mare 
în sectoarele cu un nivel mai scăzut al salariilor. În plus, femeile care aleg să fie mame sunt deseori 
discriminate și chiar concediate. Aceste situații împiedică femeile să își asume rolul ce le revine în societate. 
Programul Daphne este extrem de important pentru combaterea violenței împotriva copiilor, tinerilor și 
femeilor. 

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

Proiect de amendament 79 === FEMM/6206 === 

Depus de Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 06 03 — Daphne 

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 06 03   15 689 700 3 719 433 15 689 700 3 719 433 18 950 871 30 921 138 34 640 571 34 640 571 
Rezervă           

Total   15 689 700 3 719 433 15 689 700 3 719 433 18 950 871 30 921 138 34 640 571 34 640 571 

Comentarii: 
După tabelul: 
AELS-SEE 423 622 6 6 0 0  

Se adaugă următorul text: 

Acest credit suplimentar este necesar în mod special pentru combaterea violenței împotriva femeilor. În 
afară de pachetul aferent „Next Generation EU” și de structurile și politicile deja existente, este important 
să se aloce fonduri suplimentare componentei Daphne din pachetul financiar „Cetățeni, egalitate, 
drepturi și valori”, pentru a face față consecințelor crizei Covid-19 cu privire la violența de gen și a 
consolida lupta împotriva acesteia. 

Justificare: 
În urma crizei Covid-19, a crescut necesitatea de a se aborda în mod corespunzător problema violenței 
împotriva femeilor, 
a violenței domestice și a violenței de gen, fiind necesare eforturi susținute pentru a continua aplicarea 
soluțiilor și măsurilor existente. Pentru că accesul la serviciile de sprijin, cum ar fi adăposturile pentru femei 
și liniile telefonice de urgență, este limitat, femeile nu mai au unde să meargă și să ceară ajutor. Din cauza 
constrângerilor financiare și mai mari cauzate de criză, femeilor le va fi și mai greu să își părăsească 
partenerii abuzivi. Aliniază nivelurile creditelor de angajament și de plată cu poziția adoptată de PE privind 
obiectivele specifice ale componentei Daphne a noului program pentru drepturi și valori. 

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

Proiect de amendament 481 === VERT/7623 === 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

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



 28 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 07 06 04 
 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 
07 06 04       120 022 637 10 000 000 120 022 637 10 000 000 
Rezervă           

Total       120 022 637 10 000 000 120 022 637 10 000 000 

Rubrică: 
Protejarea și promovarea valorilor Uniunii 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Acest credit este destinat să contribuie la protejarea și promovarea drepturilor și valorilor UE și la 
construirea unei Uniuni mai democratice, la respectarea statului de drept și dialogul democratic, la 
transparență și la buna guvernanță, inclusiv în cazul reducerii spațiului dedicat societății civile. 
- sprijinirea ONG-urilor și a organizațiilor societății civile care sprijină statul de drept și dialogul 
democratic în cadrul UE. 
- sprijinirea ONG-urilor și a organizațiilor societății civile care promovează valorile UE, în special în 
statele membre, în regiunile sau teritoriile unde valorile UE sunt amenințate. 

Justificare: 
Prezentul amendament reflectă înțelegerea comună la care s-a ajuns în negocierile cu Consiliul cu privire la 
propunerea Comisiei din 2018 și inclusă în poziția PE (articolele 2, 2a și 6) și introduce o linie bugetară 
necesară pentru noua componentă a valorilor Uniunii, în cadrul programului „Cetățeni, egalitate, drepturi și 
valori” pentru protejarea și promovarea drepturilor și valorilor UE. Programul va contribui la construirea 
unei Uniuni mai democratice, la respectarea statului de drept și a dialogului democratic, la transparență și la 
buna guvernanță, inclusiv în cazul reducerii spațiului dedicat societății civile. 

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

Proiect de amendament 459 === LIBE/5833 === 

Depus de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

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

Se adaugă: 07 06 04 
 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 
07 06 04       120 022 637 24 004 527 120 022 637 24 004 527 
Rezervă           

Total       120 022 637 24 004 527 120 022 637 24 004 527 

Rubrică: 
Protejarea și promovarea valorilor Uniunii 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 
Această nouă linie bugetară intenționează să consolideze finanțarea pentru componenta „Valorile 
Uniunii”, astfel cum se prevede la articolul 2 alineatul (1) din programul „Cetățenie, egalitate, drepturi și 
valori”. 

Finanțarea acordată la această linie bugetară se concentrează pe: 
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(a) protejarea și promovarea democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale, inclusiv prin 
sprijinirea activităților societății civile care promovează independența sistemului judiciar și o protecție 
judiciară eficace asigurată de instanțe independente; acordarea de sprijin apărătorilor drepturilor omului 
independenți și organizațiilor societății civile care se ocupă de controlul respectării statului de drept, 
sprijinirea apărării avertizorilor de integritate și a inițiativelor care promovează cultura comună a 
transparenței, a bunei guvernări și a combaterii corupției; 
(b) promovarea construirii unei Uniuni mai democratice, precum și protejarea drepturilor și valorilor 
consacrate în tratate și sensibilizarea cu privire la acestea, prin furnizarea de sprijin financiar 
organizațiilor independente ale societății civile care promovează și cultivă aceste drepturi și valori la nivel 
local, regional, național și transnațional, creând astfel un mediu care să permită dialogul democratic și 
consolidarea libertății de exprimare, de întrunire sau de asociere pașnică, a libertății și pluralismului 
mass-mediei și a libertății academice. 

Justificare: 
Acest amendament reflectă înțelegerea comună la care au ajuns Parlamentul și Consiliul cu privire la 
COM(2018)0383 și care a fost inclusă în poziția PE (articolele 2, 2a și 6). Linia bugetară dedicată noii 
componente „Valorile Uniunii” a programului „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” ar trebui să garanteze 
că unul dintre obiectivele principale ale programului va fi să contribuie la construirea unei Uniuni mai 
democratice, la respectarea statului de drept, a drepturilor fundamentale și a dialogului democratic, la 
transparență și la bună guvernanță. 

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

Proiect de amendament 993 === EPP//7083 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

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

Se adaugă: 07 06 04 
 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 
07 06 04       120 022 637 24 004 527 120 022 637 24 004 527 
Rezervă           

Total       120 022 637 24 004 527 120 022 637 24 004 527 

Rubrică: 
Protejarea și promovarea valorilor Uniunii 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 
Această nouă linie bugetară intenționează să consolideze finanțarea în cadrul componentei „Valorile 
Uniunii”, astfel cum este prevăzut la articolul 2 alineatul (1) din programul „Cetățenie, egalitate, drepturi 
și valori”. 

Finanțarea acordată în cadrul acestei linii bugetare se concentrează pe: 
(a) protejarea și promovarea democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale, inclusiv prin 
sprijinirea activităților societății civile care promovează independența sistemului judiciar și o protecție 
judiciară eficace asigurată de instanțe independente; acordarea de sprijin apărătorilor drepturilor omului 
independenți și organizațiilor societății civile care se ocupă de controlul respectării statului de drept, 
sprijinirea apărării avertizorilor de integritate și a inițiativelor care promovează cultura comună a 
transparenței, a bunei guvernări și a combaterii corupției; 
(b) promovarea construirii unei Uniuni mai democratice, precum și protejarea și sensibilizarea cu privire 
la drepturile și valorile consacrate în tratate, prin furnizarea de sprijin financiar organizațiilor 
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independente ale societății civile care promovează și cultivă aceste drepturi și valori la nivel local, 
regional, național și transnațional, creând astfel un mediu care să permită dialogul democratic și 
consolidarea libertății de exprimare, de întrunire sau de asociere pașnică, a libertății și pluralismului 
mass-mediei și a libertății academice. 

Justificare: 
Unul dintre cele 15 de 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. 

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

Proiect de amendament 37 === JURI/6401 === 

Depus de Comisia pentru afaceri juridice 

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

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 954 === EPP//7041 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

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

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. 

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

Proiect de amendament 38 === JURI/6402 === 

Depus de Comisia pentru afaceri juridice 
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------------------------------- 
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 

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 955 === EPP//7042 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

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

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. 

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

Proiect de amendament 39 === JURI/6403 === 

Depus de Comisia pentru afaceri juridice 

------------------------------- 
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 
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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 956 === EPP//7043 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 
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: 
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. 

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

Proiect de amendament 664 === I-D//7746 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 10 03 — Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) 

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 10 03 17 815 490 17 815 490 17 804 621 17 804 621 17 804 621 17 804 621 -5 341 386  12 463 235 17 804 621 
Rezervă           

Total 17 815 490 17 815 490 17 804 621 17 804 621 17 804 621 17 804 621 -5 341 386  12 463 235 17 804 621 

Comentarii: 
După paragraful: 
Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale .......... actorii de la nivelul Uniunii și de la nivel 
național. 
Se modifică textul după cum urmează: 
Contribuția totală a Uniunii  

18 000 000 
din care suma provenind din recuperarea excedentului 
(venituri articolul 6 6 2) 

195 379 

Sumă înscrisă în buget 17 804 621 

Justificare: 
Nu considerăm această linie bugetară drept o prioritate care trebuie sprijinită. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Proiect de amendament 572 === GUE//8063 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 10 03 — Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) 

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 10 03 17 815 490 17 815 490 17 804 621 17 804 621 17 804 621 17 804 621 2 670 693 2 670 693 20 475 314 20 475 314 
Rezervă           

Total 17 815 490 17 815 490 17 804 621 17 804 621 17 804 621 17 804 621 2 670 693 2 670 693 20 475 314 20 475 314 

Comentarii: 
După paragraful: 
Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale .......... actorii de la nivelul Uniunii și de la nivel 
național. 
Se modifică textul după cum urmează: 
Contribuția totală a Uniunii  

18 000 000 
din care suma provenind din recuperarea excedentului 
(venituri articolul 6 6 2) 

195 379 

Sumă înscrisă în buget 17 804 621 

Justificare: 
Educația și formarea profesională reprezintă un aspect important al politicii sociale și de ocupare a forței de 
muncă, care oferă cursanților competențe importante pentru dezvoltarea lor profesională și personală și care 
pot contribui la creșterea capacității de inserție profesională, a performanței întreprinderilor, a cercetării și a 
inovării. CEDEFOP are un rol important în acest sens, sprijinind promovarea, dezvoltarea și punerea în 
aplicare a politicilor Uniunii în domeniu. În acest scop, amendamentul propune o majorare a fondurilor 
acestuia. 

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

Proiect de amendament 665 === I-D//7747 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 10 04 — Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) 

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 10 04 23 157 712 23 157 712 23 111 517 23 111 517 23 111 517 23 111 517 -11 555 758  11 555 759 23 111 517 
Rezervă           

Total 23 157 712 23 157 712 23 111 517 23 111 517 23 111 517 23 111 517 -11 555 758  11 555 759 23 111 517 

Comentarii: 
După paragraful: 
Obiectivul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a .......... acțiuni în domeniile lor de competență 
respective. 
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Se modifică textul după cum urmează: 
Contribuția totală a Uniunii  

23 282 520 
din care suma provenind din recuperarea excedentului 
(venituri articolul 6 6 2) 

171 003 

Sumă înscrisă în buget 23 111 517 

Justificare: 
Valoarea adăugată reală a acestei agenții nu este clară. 

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

Proiect de amendament 573 === GUE//8064 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 10 04 — Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) 

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 10 04 23 157 712 23 157 712 23 111 517 23 111 517 23 111 517 23 111 517 3 466 728 3 466 728 26 578 245 26 578 245 
Rezervă           

Total 23 157 712 23 157 712 23 111 517 23 111 517 23 111 517 23 111 517 3 466 728 3 466 728 26 578 245 26 578 245 

Comentarii: 
După paragraful: 
Obiectivul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a .......... acțiuni în domeniile lor de competență 
respective. 
Se modifică textul după cum urmează: 
Contribuția totală a Uniunii  

23 282 520 
din care suma provenind din recuperarea excedentului 
(venituri articolul 6 6 2) 

171 003 

Sumă înscrisă în buget 23 111 517 

Justificare: 
Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) este centrul independent al Uniunii pentru 
promovarea și protejarea drepturilor, valorilor și libertăților consacrate în Carta drepturilor fundamentale a 
UE. Având în vedere importantul său obiectiv, prezentul amendament propune o majorare a bugetului 
agenției. 

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

Proiect de amendament 81 === FEMM/6208 === 

Depus de Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 10 04 — Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) 

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 10 04 23 157 712 23 157 712 23 111 517 23 111 517 23 111 517 23 111 517 46 195 46 195 23 157 712 23 157 712 



 35 

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

Rezervă           

Total 23 157 712 23 157 712 23 111 517 23 111 517 23 111 517 23 111 517 46 195 46 195 23 157 712 23 157 712 

Comentarii: 
După paragraful: 
Obiectivul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a .......... acțiuni în domeniile lor de competență 
respective. 
Se modifică textul după cum urmează: 
Contribuția totală a Uniunii  

23 282 520 
din care suma provenind din recuperarea excedentului 
(venituri articolul 6 6 2) 

171 003 

Sumă înscrisă în buget 23 111 517 

Justificare: 
Acest amendament restabilește creditele de plată și de angajament la nivelul bugetului din 2020. 
 

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

Proiect de amendament 838 === S&D//7293 === 

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

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 10 05 — Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) 

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 10 05 8 013 905 8 013 905 7 955 000 7 955 000 7 955 000 7 955 000 12 045 000 12 045 000 20 000 000 20 000 000 
Rezervă           

Total 8 013 905 8 013 905 7 955 000 7 955 000 7 955 000 7 955 000 12 045 000 12 045 000 20 000 000 20 000 000 

Comentarii: 
După lista se termină cu: 
– furnizează instituțiilor UE informații privind egalitatea .......... statele în curs de aderare și în țările 

candidate. 
Se modifică textul după cum urmează: 
Contribuția totală a Uniunii  

8 096 250 
din care suma provenind din recuperarea excedentului 
(venituri articolul 6 6 2) 

141 250 

Sumă înscrisă în buget 7 955 000 

Justificare: 
Având în vedere creșterea inegalităților din ultimii ani, precum și creșterea violențelor împotriva femeilor, 
este imperativ ca institutul să fie dotat cu resurse financiare, astfel încât să poată realiza pe deplin obiectivul 
pentru care a fost creat. 

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

Proiect de amendament 666 === I-D//7748 === 
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Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 10 05 — Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) 

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 10 05 8 013 905 8 013 905 7 955 000 7 955 000 7 955 000 7 955 000 -2 386 500  5 568 500 7 955 000 
Rezervă           

Total 8 013 905 8 013 905 7 955 000 7 955 000 7 955 000 7 955 000 -2 386 500  5 568 500 7 955 000 

Comentarii: 
După lista se termină cu: 
– furnizează instituțiilor UE informații privind egalitatea .......... statele în curs de aderare și în țările 

candidate. 
Se modifică textul după cum urmează: 
Contribuția totală a Uniunii  

8 096 250 
din care suma provenind din recuperarea excedentului 
(venituri articolul 6 6 2) 

141 250 

Sumă înscrisă în buget 7 955 000 

Justificare: 
Valoarea adăugată reală a acestui institut nu este clară. 

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

Proiect de amendament 82 === FEMM/6209 === 

Depus de Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 10 05 — Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) 

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 10 05 8 013 905 8 013 905 7 955 000 7 955 000 7 955 000 7 955 000 12 045 000 12 045 000 20 000 000 20 000 000 
Rezervă           

Total 8 013 905 8 013 905 7 955 000 7 955 000 7 955 000 7 955 000 12 045 000 12 045 000 20 000 000 20 000 000 

Comentarii: 
După lista se termină cu: 
– furnizează instituțiilor UE informații privind egalitatea .......... statele în curs de aderare și în țările 

candidate. 
Se modifică textul după cum urmează: 
Contribuția totală a Uniunii  

8 096 250 
din care suma provenind din recuperarea excedentului 
(venituri articolul 6 6 2) 

141 250 

Sumă înscrisă în buget 7 955 000 

Justificare: 
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EIGE urmărește să ajute instituțiile europene și statele membre să integreze principiul egalității în politicile 
lor și în combaterea discriminării bazate pe criteriul de sex, prin furnizarea unor studii actualizate, încercând 
să contribuie la realizarea unei autentice egalități de gen. Având în vedere creșterea inegalităților din ultimii 
ani, precum și creșterea violențelor împotriva femeilor, este imperativ ca institutul să fie dotat cu resurse 
financiare, astfel încât să poată realiza pe deplin obiectivul pentru care a fost creat. 

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

Proiect de amendament 667 === I-D//7749 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 10 06 — Fundația Europeană de Formare (ETF) 

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 10 06 20 937 022 20 937 022 21 053 287 21 053 287 21 053 287 21 053 287 -4 210 657  16 842 630 21 053 287 
Rezervă           

Total 20 937 022 20 937 022 21 053 287 21 053 287 21 053 287 21 053 287 -4 210 657  16 842 630 21 053 287 

Comentarii: 
După paragraful: 
Acest credit este destinat să sprijine țările partenere .......... dialogului social și în sprijinirea 
antreprenoriatului. 
Se modifică textul după cum urmează: 
Contribuția totală a Uniunii  

21 300 000 
din care suma provenind din recuperarea excedentului 246 713 
Sumă înscrisă în buget 21 053 287 

Justificare: 
Pare rezonabil să se solicite reduceri suplimentare la această linie bugetară. 

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

Proiect de amendament 839 === S&D//7294 === 

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

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 10 07 — Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) 

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 10 07 41 340 496 41 187 174 42 345 006 42 345 006 42 345 006 42 345 006 1 723 525 1 723 525 44 068 531 44 068 531 
Rezervă           

Total 41 340 496 41 187 174 42 345 006 42 345 006 42 345 006 42 345 006 1 723 525 1 723 525 44 068 531 44 068 531 

Comentarii: 
După paragraful: 
Scopul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare .......... operațional și financiar pentru echipele comune 
de anchetă. 
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Se modifică textul după cum urmează: 
Contribuția totală a Uniunii  

43 297 699 
din care suma provenind din recuperarea excedentului 
(venituri articolul 6 6 2) 

952 693 

Sumă înscrisă în buget 42 345 006 

Justificare: 
Sunt necesare resurse financiare și umane suplimentare pentru gestionarea datelor, infrastructura TIC și 
securitate, precum și pentru sprijinirea birourilor naționale și a secretariatului JIT. 

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

Proiect de amendament 668 === I-D//7750 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 10 07 — Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) 

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 10 07 41 340 496 41 187 174 42 345 006 42 345 006 42 345 006 42 345 006 -6 351 750  35 993 256 42 345 006 
Rezervă           

Total 41 340 496 41 187 174 42 345 006 42 345 006 42 345 006 42 345 006 -6 351 750  35 993 256 42 345 006 

Comentarii: 
După paragraful: 
Scopul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare .......... operațional și financiar pentru echipele comune 
de anchetă. 
Se modifică textul după cum urmează: 
Contribuția totală a Uniunii  

43 297 699 
din care suma provenind din recuperarea excedentului 
(venituri articolul 6 6 2) 

952 693 

Sumă înscrisă în buget 42 345 006 

Justificare: 
Nu considerăm această linie bugetară drept o prioritate care trebuie sprijinită. 

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

Proiect de amendament 959 === EPP//7046 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 10 07 — Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) 

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 10 07 41 340 496 41 187 174 42 345 006 42 345 006 42 345 006 42 345 006 1 723 525 1 723 525 44 068 531 44 068 531 
Rezervă           

Total 41 340 496 41 187 174 42 345 006 42 345 006 42 345 006 42 345 006 1 723 525 1 723 525 44 068 531 44 068 531 
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Comentarii: 
Înainte de paragraful: 
Fostul articol 
Se adaugă următorul text: 

Pe lângă modificările schemei de personal sunt necesari și alți agenți contracutali:  
+ 6 GF III 
+ 2 GF IV 
+ 3 SNE  
După paragraful: 
Scopul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare .......... operațional și financiar pentru echipele comune 
de anchetă. 
Se modifică textul după cum urmează: 
Contribuția totală a Uniunii  

43 297 699 
din care suma provenind din recuperarea excedentului 
(venituri articolul 6 6 2) 

952 693 

Sumă înscrisă în buget 42 345 006 

Justificare: 
Această solicitare de creștere a finanțării pentru Eurojust este necesară pentru a acoperi cheltuielile cu 17 
posturi suplimentare, și anume 8 de posturi pentru gestionarea datelor, infrastructura și securitatea TIC și 9 
posturi pentru a face față creșterii semnificative a activităților operaționale. 

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

Proiect de amendament 840 === S&D//7295 === 

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

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 10 08 — Parchetul European (EPPO) 

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 10 08 11 672 000 11 672 000 37 700 000 37 700 000 37 700 000 37 700 000 17 800 000 17 800 000 55 500 000 55 500 000 
Rezervă           

Total 11 672 000 11 672 000 37 700 000 37 700 000 37 700 000 37 700 000 17 800 000 17 800 000 55 500 000 55 500 000 

Comentarii: 
După paragraful: 
Acest credit este destinat să acopere în 2021 în primul .......... substanțiale pentru nevoile operaționale ale 
EPPO. 
Se modifică textul după cum urmează: 
Contribuția totală a Uniunii  

37 700 000 
din care suma provenind din recuperarea excedentului 
(venituri articolul 6 6 2) 

 

Sumă înscrisă în buget 37 700 000 

Justificare: 
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Sunt necesare resurse financiare suplimentare pentru a permite agenției să își îndeplinească sarcinile, ținând 
seama de volumul mare de cauze și de necesitatea de a-și îndeplini obligațiile juridice. 

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

Proiect de amendament 908 === R-E//7477 === 

Depus de Grupul Renew Europe 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 10 08 — Parchetul European (EPPO) 

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 10 08 11 672 000 11 672 000 37 700 000 37 700 000 37 700 000 37 700 000 17 814 204 17 814 204 55 514 204 55 514 204 
Rezervă           

Total 11 672 000 11 672 000 37 700 000 37 700 000 37 700 000 37 700 000 17 814 204 17 814 204 55 514 204 55 514 204 

Comentarii: 
După paragraful: 
Acest credit este destinat să acopere în 2021 în primul .......... substanțiale pentru nevoile operaționale ale 
EPPO. 
Se modifică textul după cum urmează: 
Contribuția totală a Uniunii  

37 700 000 
din care suma provenind din recuperarea excedentului 
(venituri articolul 6 6 2) 

 

Sumă înscrisă în buget 37 700 000 

Justificare: 
Pentru a îmbunătăți nivelul actual de protecție a intereselor financiare ale UE, în conformitate cu competența 
EPPO, principalele creșteri ale costurilor se referă la angajarea unor procurori europeni delegați suplimentari 
și unor noi membri ai personalului serviciului central. EPPO ar trebui să aibă 359 de angajați în 2021 
(procurori, avocați consilieri, analiști de caz, informaticieni, personal de securitate și de sprijin 
administrativ), precum și un buget pentru traducerea documentelor de urmărire penală pentru instanțele 
naționale. Prin comparație, OLAF avea 393 de angajați pentru 223 de anchete administrative în 2019. 

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

Proiect de amendament 105 === LIBE/5812 === 

Depus de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 10 08 — Parchetul European (EPPO) 

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 10 08 11 672 000 11 672 000 37 700 000 37 700 000 37 700 000 37 700 000 17 800 000 17 800 000 55 500 000 55 500 000 
Rezervă           

Total 11 672 000 11 672 000 37 700 000 37 700 000 37 700 000 37 700 000 17 800 000 17 800 000 55 500 000 55 500 000 

Comentarii: 
După paragraful: 
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Acest credit este destinat să acopere în 2021 în primul .......... substanțiale pentru nevoile operaționale ale 
EPPO. 
Se modifică textul după cum urmează: 
Contribuția totală a Uniunii  

37 700 000 
din care suma provenind din recuperarea excedentului 
(venituri articolul 6 6 2) 

 

Sumă înscrisă în buget 37 700 000 

Justificare: 
Majorarea bugetară solicitată va permite EPPO să acopere cheltuielile aferente personalului esențial necesar 
pentru a-și îndeplini competențele obligatorii, și anume 140 de procurori europeni delegați și 219 de membri 
ai personalului la nivel central. Cu această capacitate, EPPO va putea să își înceapă activitatea. Această 
majorare a finanțării este esențială, întrucât capacitatea operațională a EPPO este legată de numărul de cazuri 
și de necesitatea ca acesta să își îndeplinească obligațiile legale. 

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

Proiect de amendament 669 === I-D//7751 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 10 08 — Parchetul European (EPPO) 

Se modifică cifrele, comentariile şi temeiul juridic 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 10 08 11 672 000 11 672 000 37 700 000 37 700 000 37 700 000 37 700 000 -37 700 000  p.m. 37 700 000 
Rezervă           

Total 11 672 000 11 672 000 37 700 000 37 700 000 37 700 000 37 700 000 -37 700 000  p.m. 37 700 000 

Comentarii: 
Se elimină următorul text: 
Fostul articol 
 EPPO a fost creat prin Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului de punere în aplicare a unei forme de 
cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO).  
EPPO are competența de a-i investiga, de a-i urmări penal și de a-i trimite în judecată pe autorii 
infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii prevăzute în Directiva (UE) 2017/1371 și 
stabilite în regulamentul menționat, precum și pe complicii acestora. În acest sens, EPPO desfășoară 
investigații, efectuează acte de urmărire penală și exercită acțiunea publică în cadrul instanțelor competente 
din statele membre, până la finalizarea cazului. 
Acest credit este destinat să acopere în 2021 în primul rând: cheltuielile EPPO legate de recrutare și 
personal, de clădiri (inclusiv securitatea clădirilor), de infrastructură, precum și cele legate de serviciile de 
protecție personală a angajaților EPPO de rang superior și cheltuielile aferente tehnologiei informației 
(titlurile 1 și 2). Acesta include, de asemenea, la titlul 3 cheltuielile operaționale legate de sistemul EPPO de 
gestionare a cazurilor, platforma informatică de schimburi între biroul central al EPPO, procurorii europeni 
delegați și alte autorități judiciare și de asigurare a respectării legii din statele membre, care constituie un 
element-cheie pentru instituirea și buna funcționare a EPPO. În plus, titlul 3 include dispoziții privind 
crearea centrului de date al EPPO, plata procurorilor europeni delegați și costurile de traducere substanțiale 
pentru nevoile operaționale ale EPPO. 
   Temei juridic: 
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Se elimină următorul text: 
Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de 
cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European („EPPO”) (JO L 283, 31.10.2017, 
p. 1). 

Justificare: 
Nu considerăm această linie bugetară drept o prioritate care trebuie sprijinită. 

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

Proiect de amendament 961 === EPP//7048 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 10 08 — Parchetul European (EPPO) 

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 10 08 11 672 000 11 672 000 37 700 000 37 700 000 37 700 000 37 700 000 17 800 000 17 800 000 55 500 000 55 500 000 
Rezervă           

Total 11 672 000 11 672 000 37 700 000 37 700 000 37 700 000 37 700 000 17 800 000 17 800 000 55 500 000 55 500 000 

Comentarii: 
Înainte de paragraful: 
Fostul articol 
Se adaugă următorul text: 

Pe lângă modificările schemei de personal sunt necesari și alți agenți contracutali:  
+ 20 GF IV 
+ 28 GF III 
+ 23 GF II 
După paragraful: 
Acest credit este destinat să acopere în 2021 în primul .......... substanțiale pentru nevoile operaționale ale 
EPPO. 
Se modifică textul după cum urmează: 
Contribuția totală a Uniunii  

37 700 000 
din care suma provenind din recuperarea excedentului 
(venituri articolul 6 6 2) 

 

Sumă înscrisă în buget 37 700 000 

Justificare: 
Creșterea substanțială a finanțării este esențială pentru a-i permite Parchetului European (EPPO) să își 
îndeplinească competențele obligatorii. Aceasta include prelucrarea preconizată a informațiilor echivalente 
celor 4 300 de cauze și 2 000 de investigații în primul an de funcționare a EPPO. Suma de 55 de milioane 
EUR va fi absolut esențială pentru a-i permite EPPO să angajeze personalul necesar pentru îndeplinirea 
sarcinilor și să-și respecte obligația de a traduce un volum enorm de documente care trebuie transmise 
judecătorilor de la nivel național. 

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



 43 

Proiect de amendament 670 === I-D//7752 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 07 10 09 — Autoritatea Europeană a Muncii (ELA) 

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 10 09 15 683 250 15 683 250 24 219 500 24 219 500 24 219 500 24 219 500 -3 632 925  20 586 575 24 219 500 
Rezervă           

Total 15 683 250 15 683 250 24 219 500 24 219 500 24 219 500 24 219 500 -3 632 925  20 586 575 24 219 500 

Comentarii: 
După lista se termină cu: 
– medierea litigiilor dintre statele membre în ceea ce privește aplicarea legislației relevante a Uniunii. 
Se modifică textul după cum urmează: 
Contribuția totală a Uniunii  

24 219 500 
din care suma provenind din recuperarea excedentului 
(venituri articolul 6 6 2) 

 

Sumă înscrisă în buget 24 219 500 

Justificare: 
Putem reduce nivelul creditelor alocate acestei autorități. 

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

Proiect de amendament 671 === I-D//7753 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Postul 07 20 04 01 — Acțiuni multimedia 

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 20 04 01 21 732 000 23 000 000 20 212 100 19 786 800 20 212 100 19 786 800 -10 106 050  10 106 050 19 786 800 
Rezervă           

Total 21 732 000 23 000 000 20 212 100 19 786 800 20 212 100 19 786 800 -10 106 050  10 106 050 19 786 800 

Justificare: 
Nu avem nevoie de nicio acțiune multimedia de propagandă europeană. 

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

Proiect de amendament 994 === CULT/5937 === 

Depus de Comisia pentru cultură și educație 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Postul 07 20 04 01 — Acțiuni multimedia 
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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 
07 20 04 01 21 732 000 23 000 000 20 212 100 19 786 800 20 212 100 19 786 800 -17 480 100 -15 786 800 2 732 000 4 000 000 
Rezervă       18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000 

Total 21 732 000 23 000 000 20 212 100 19 786 800 20 212 100 19 786 800 519 900 2 213 200 20 732 000 22 000 000 

Condiţii pentru deblocarea rezervei: 
Se adaugă următorul text: 

Bugetul alocat cooperării cu Euronews ar trebui înscris în rezervă, până când Comisia va răspunde 
preocupărilor exprimate de Curtea de Conturi și va furniza Parlamentului o evaluare cu privire la 
cooperarea cu Euronews. 

Justificare: 
Parlamentul sprijină activitățile multimedia ale Comisiei, care contribuie la mediatizarea afacerilor Uniunii 
și la promovarea unei opinii publice europene. Cu toate acestea, Parlamentul a invitat Comisia, în mai multe 
rânduri, să mărească transparența și responsabilitatea bugetului utilizat pentru acțiuni multimedia, în special 
pentru Euronews, precum și să diversifice canalele de comunicare finanțate prin linia bugetară destinată 
acțiunilor multimedia. Întrucât Parlamentul consideră că acțiunile întreprinse de Comisie nu sunt suficiente 
în această etapă, suma de 18 000 000 EUR pentru Euronews ar trebui pusă în rezervă. 

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

Proiect de amendament 672 === I-D//7754 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Postul 07 20 04 02 — Servicii executive și de comunicare instituțională 

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 20 04 02 42 065 180 41 717 996 47 105 200 39 676 000 47 105 200 39 676 000 -23 552 600  23 552 600 39 676 000 
Rezervă           

Total 42 065 180 41 717 996 47 105 200 39 676 000 47 105 200 39 676 000 -23 552 600  23 552 600 39 676 000 

Justificare: 
Nu avem nevoie de măsuri de propagandă cu privire la această linie bugetară. 

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

Proiect de amendament 4 === AFCO/6426 === 

Depus de Comisia pentru afaceri constituționale 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Postul 07 20 04 02 — Servicii executive și de comunicare instituțională 

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 20 04 02 42 065 180 41 717 996 47 105 200 39 676 000 47 105 200 39 676 000 3 373 016 10 385 595 50 478 216 50 061 595 
Rezervă           

Total 42 065 180 41 717 996 47 105 200 39 676 000 47 105 200 39 676 000 3 373 016 10 385 595 50 478 216 50 061 595 
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Comentarii: 
După paragraful: 
Produsele și serviciile de comunicare instituțională .......... redarea unei imagini mai bune a Comisiei și a UE. 
Se modifică textul după cum urmează: 
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile suportate în cadrul Uniunii pentru finanțarea unor 
instrumente de informare scrisă și multimedia online și a altor instrumente de comunicare referitoare la 
Uniune, cu scopul de a le oferi tuturor cetățenilor informații cu caracter general privind activitatea 
instituțiilor Uniunii, deciziile luate și etapele construcției Uniunii. Aceasta este o sarcină de serviciu public. 
Instrumentele online și altecelelalte instrumente de comunicare permit colectareagruparea întrebărilor sau a 
reacțiilor cetățenilor pe teme europene, cu un accent deosebit pe subiectele discutate în cursul Conferinței 
privind viitorul Europei.europene. Aceste instrumente trebuie să devinăfie accesibile persoanelor cu 
dizabilități, conform orientărilorhandicap, în conformitate cu orientările pentru Inițiativa privind 
accesibilitatea site-urilor web. 

Justificare: 
Este important să se majoreze în continuare nivelul creditelor alocate acestei linii bugetare. Bugetul UE ar 
trebui să ofere instituțiilor europene mijloacele necesare pentru a asigura comunicarea adecvată cu cetățenii 
și pentru a încuraja interesul și implicarea acestora în chestiunile legate de Uniune, în special în perspectiva 
viitoarei Conferințe privind viitorul Europei, care va necesita o comunicare constantă între conducerea 
instituțiilor UE și cetățenii cu privire la viitorul UE. În plus, este necesară o creștere a finanțării pentru 
combaterea dezinformării și a difuzării de știri false. 

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

Proiect de amendament 673 === I-D//7755 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Postul 07 20 04 03 — Reprezentanțele Comisiei 

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 20 04 03 27 427 000 25 744 650 27 356 000 23 497 000 27 356 000 23 497 000 -5 471 200  21 884 800 23 497 000 
Rezervă           

Total 27 427 000 25 744 650 27 356 000 23 497 000 27 356 000 23 497 000 -5 471 200  21 884 800 23 497 000 

Justificare: 
Pare rezonabil să se solicite reduceri suplimentare la această linie bugetară. 

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

Proiect de amendament 5 === AFCO/6427 === 

Depus de Comisia pentru afaceri constituționale 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Postul 07 20 04 03 — Reprezentanțele Comisiei 

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 20 04 03 27 427 000 25 744 650 27 356 000 23 497 000 27 356 000 23 497 000 2 813 700 4 822 115 30 169 700 28 319 115 
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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           

Total 27 427 000 25 744 650 27 356 000 23 497 000 27 356 000 23 497 000 2 813 700 4 822 115 30 169 700 28 319 115 

Justificare: 
Este important să se majoreze nivelul creditelor pentru această linie, cu 10 % în comparație cu bugetul 2020. 
Reprezentanțele Comisiei joacă un rol important în informarea cetățenilor cu privire la activitățile UE și în 
promovarea dezbaterii publice cu privire la chestiunile europene, în special în ceea ce privește sensibilizarea 
cu privire la inițiativa cetățenească europeană. Ele sunt, de asemenea, responsabile pentru combaterea 
dezinformării la nivel local. Sfera lor de activitate și volumul de muncă vor crește și mai mult în curând, prin 
implicarea directă a acestora în Conferința privind viitorul Europei. 

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

Proiect de amendament 674 === I-D//7756 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Postul 07 20 04 04 — Servicii de comunicare destinate cetățenilor 

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 20 04 04 23 906 820 23 293 354 32 228 600 28 943 000 32 228 600 28 943 000 -24 171 450  8 057 150 28 943 000 
Rezervă           

Total 23 906 820 23 293 354 32 228 600 28 943 000 32 228 600 28 943 000 -24 171 450  8 057 150 28 943 000 

Justificare: 
Aceasta este în principal o propagandă în interesul exclusiv al Uniunii Europene. 

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

Proiect de amendament 6 === AFCO/6428 === 

Depus de Comisia pentru afaceri constituționale 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Postul 07 20 04 04 — Servicii de comunicare destinate cetățenilor 

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 20 04 04 23 906 820 23 293 354 32 228 600 28 943 000 32 228 600 28 943 000 1 240 948 1 338 360 33 469 548 30 281 360 
Rezervă           

Total 23 906 820 23 293 354 32 228 600 28 943 000 32 228 600 28 943 000 1 240 948 1 338 360 33 469 548 30 281 360 

Comentarii: 
După paragraful: 
Acțiunile de comunicare pot fi organizate în parteneriat .......... informare și comunicare cu privire la Uniunea 
Europeană. 
Se adaugă următorul text: 

Acest credit ar putea servi, de asemenea, la finanțarea unor acțiuni de comunicare specifice în cadrul 
Conferinței privind viitorul Europei. 
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Justificare: 
Finanțarea pentru această linie bugetară a fost majorată în mod semnificativ, dar este necesară o creștere 
suplimentară în 2021 pentru a finanța acțiuni specifice în cursul Conferinței privind viitorul Europei. 
Comisia este invitată să prezinte propunerile necesare, în caz că va fi nevoie de credite suplimentare. 

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

Proiect de amendament 675 === I-D//7757 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Postul 07 20 04 05 — Casa Istoriei Europene 

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 20 04 05 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 -3 000 000  p.m. 3 000 000 
Rezervă           

Total 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 -3 000 000  p.m. 3 000 000 

Comentarii: 
Se elimină următorul text: 
Fostul articol 
 Acest credit este destinat să acopere contribuția financiară a Comisiei în favoarea Casei Istoriei Europene 
pentru costurile operaționale suportate de Parlamentul European în ceea ce privește organizarea de expoziții, 
evenimente și ateliere, care vor permite aprofundarea cunoștințelor publicului, vor trezi curiozitatea acestuia 
și vor crea piste de reflecție asupra istoriei europene, grație unui centru modern de expoziții și de 
documentare. 

Justificare: 
Aceasta este în principal o propagandă în interesul exclusiv al Uniunii Europene. 

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

Proiect de amendament 676 === I-D//7758 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Postul 07 20 04 06 — Competențe specifice în domeniul politicii sociale, inclusiv dialogul social 

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 20 04 06 47 497 000 37 735 000 48 091 000 41 861 900 48 091 000 41 861 900 -24 045 500  24 045 500 41 861 900 
Rezervă           

Total 47 497 000 37 735 000 48 091 000 41 861 900 48 091 000 41 861 900 -24 045 500  24 045 500 41 861 900 

Justificare: 
Nu considerăm această linie bugetară drept o prioritate. 

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

Proiect de amendament 277 === CULT/5930 === 
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Depus de Comisia pentru cultură și educație 

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

Se adaugă: 07 20 04 08 
 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 
07 20 04 08       2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 
Rezervă           

Total       2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 

Rubrică: 
Euranet + 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Acest credit va sprijini Euranet plus. Această linie bugetară este rezultatul împărțirii liniilor bugetare 
pentru acțiuni multimedia 07 20 04 01 

Justificare: 
Crearea unei noi linii bugetare dedicate Euranet Plus (anterior în cadrul liniei bugetare 07 20 04 02 pentru 
acțiuni multimedia) 

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

Proiect de amendament 278 === CULT/5931 === 

Depus de Comisia pentru cultură și educație 

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

Se adaugă: 07 20 04 09 
 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 
07 20 04 09       7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 
Rezervă           

Total       7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 

Rubrică: 
Platforma europeană de informare multilingvă 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Pentru a contribui la suveranitatea digitală a Europei și la un spațiu european deschis, platforma 
europeană de informare multilingvă le va oferi cetățenilor europeni informații fiabile din întreaga 
Europă în diferite limbi. 
Această platformă digitală de știri de la și pentru jurnaliști și organismele de radiodifuziune oferă 
conținut de interes paneuropean pentru cetățenii din întreaga Uniune în propria lor limbă, extinzând 
astfel perspectivele dincolo de punctele de vedere naționale și regionale. Știrile sunt puse la dispoziție de 
către organisme de radiodifuziune partenere și alte canale jurnalistice. O comisie editorială identifică 
temele; acestea vor acoperi, de exemplu, pandemia mondială, criza refugiaților și a migranților, politica și 
integrarea europeană, schimbările climatice. Știrile care provin din întreaga Europă vor sprijini 
cooperarea paneuropeană în domeniul jurnalismului de investigație. 
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Acest proiect editorial colaborativ se bazează pe o recomandare generală și o soluție lingvistică. Va utiliza 
instrumente tehnice, inclusiv pentru traducere (redare scrisă a textului, redare scrisă a vorbirii și redare 
vocală a vorbirii), și recomandări de conținut. Soluțiile tehnice vor combina tehnologiile bazate pe IA și 
cu sursă deschisă și ar trebui să dea dovadă de transparență maximă în privința algoritmilor. 
Utilizatorilor ar trebui să li se explice de ce văd ceea ce văd. 
Soluțiile tehnice care sunt dezvoltate pentru platformă pot fi aplicate, pe termen lung, și la alte genuri de 
conținut (de exemplu, educație, sport, divertisment) și pot fi integrate în aplicații digitale diferite [de 
exemplu, aplicații (re)player, aplicații de știri]. 
Spațiul deschis european ar trebui să se bazeze pe valori comune, respectul pentru demnitatea umană, 
libertate, democrație, egalitate, statul de drept și drepturile omului, oferindu-le cetățenilor europeni un 
mediu sigur. Alte proiecte oferite de organisme de radiodifuziune și de canale jurnalistice pot, desigur, să 
vină în completarea platformei europene de informare multilingvă. În plus, alte părți interesate, cum ar fi 
muzeele și bibliotecile, pot să se alăture platformei și să contribuie la aceasta. 
Această linie bugetară este rezultatul împărțirii liniilor bugetare pentru acțiuni multimedia 07 20 04 01 

Justificare: 
Activitățile de multimedia ale Comisiei se axează în special pe finanțarea unui post de difuziune și a rețelei 
europene de radio Euranet Plus. Pentru a diversifica oferta, trebuie creată o platformă online care să vizeze 
în special publicul tânăr din diferite țări. De asemenea, această platformă poate să contribuie la suveranitatea 
digitală a Europei și la promovarea democrației și a pluralismului. 

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

Proiect de amendament 251 === CULT/5901 === 

Depus de Comisia pentru cultură și educație 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Postul PA 07 19 06 — Acțiune pregătitoare — Sportul ca instrument de integrare și incluziune socială a 
refugiaților 

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 
PA 07 19 06 1 750 000 437 500 p.m. 1 185 500 p.m. 1 185 500 2 000 000 -185 500 2 000 000 1 000 000 
Rezervă           

Total 1 750 000 437 500 p.m. 1 185 500 p.m. 1 185 500 2 000 000 -185 500 2 000 000 1 000 000 

Justificare: 
Inițiativele în domeniul sportului care au drept obiectiv integrarea refugiaților și promovarea incluziunii 
sociale s-au dovedit eficace în context european, dar și în zonele de conflict și învecinate. Cu toate acestea, 
programele existente, chiar dacă au în vedere problematica incluziunii sociale, nu oferă un sprijin suficient 
organizațiilor sportive, în special în ceea ce privește consolidarea capacităților și posibilitatea de a colabora 
cu partenerii din afara UE, pentru a contribui în mod eficace la integrarea refugiaților prin sport. Aceste 
practici pot fi adaptate și redimensionate pentru a implica efectiv refugiații și comunitățile din țările-gazdă. 

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

Proiect de amendament 252 === CULT/5902 === 

Depus de Comisia pentru cultură și educație 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Postul PA 07 20 02 — Acțiune pregătitoare — Programe sportive de masă și inovare în domeniul 
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infrastructurii 

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 
PA 07 20 02 1 500 000 375 000 p.m. 655 500 p.m. 655 500 2 000 000 344 500 2 000 000 1 000 000 
Rezervă           

Total 1 500 000 375 000 p.m. 655 500 p.m. 655 500 2 000 000 344 500 2 000 000 1 000 000 

Justificare: 
Sportul de masă constituie un domeniu tradițional care evoluează lent. Cifrele privind participarea indică o 
inadecvare tot mai mare între oferta sportivă a organizațiilor sportive tradiționale și cererea de activități 
sportive a cetățenilor. Sistemul asociațiilor și cluburilor sportive și lipsa lor de inovare le împiedică să 
corecteze acest decalaj. Prezentul proiect are drept obiectiv să propună soluții inovatoare pentru ca oferta de 
activități sportive să satisfacă cererea sportivilor individuali de toate nivelurile În plus, proiectul asigură un 
ecosistem sportiv inovator care să ofere noi modalități de practicare a sportului. 

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

Proiect de amendament 108 === LIBE/5815 === 

Depus de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Postul PA 07 20 06 — Acțiune pregătitoare — Monitorul civil al romilor — Întărirea capacității și a 
implicării romilor și a societății civile pro-rome în monitorizarea și revizuirea politicilor 

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 07 20 06 2 000 000 500 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 000 000 250 000 1 000 000 850 000 
Rezervă           

Total 2 000 000 500 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 000 000 250 000 1 000 000 850 000 

Comentarii: 
După paragraful: 
Acest credit este destinat să acopere angajamentele .......... anii precedenți din cadrul acțiunii pregătitoare. 
Se modifică textul după cum urmează: 
Acțiunea pregătitoare propusă se va baza pe proiectul-pilot „Consolidarea capacităților în rândul societății 
civile rome și a implicării acesteia în monitorizarea strategiilor naționale de integrare a 
romilor”„Consolidarea capacităților în rândul societății civile rome și a implicării acesteia în 
monitorizarea strategiilor naționale de integrare a romilor” (postul 33 02 77 09), care se apropie de sfârșit, 
iar prin învățămintele desprinse de pe urma acestuia, ea va continua să contribuie mai mult la construirea și 
consolidarea capacităților romilor și ale societății civile pro-rome, precum și la mecanismul de monitorizare 
a incluziunii romilor, mai ales prin elaborarea și difuzarea de rapoarte independente, în cadrul cărora coaliții 
ale societății civile ar putea prezenta informații și date alternative la rapoartele prezentate de statele membre 
referitoare la punerea în aplicare a strategiilor acestora. Aceste rapoarte elaborate de societatea civilă ar 
putea oferi informații colectate pe plan local pentru a sprijini procesele de decizie politică de la nivel 
național și european și ar putea reflecta impactul social real al măsurilor guvernamentale. 

Justificare: 
AP privind monitorizarea civilă a romilor necesită sprijin suplimentar, deoarece, pe lângă rapoartele statelor 
membre, sunt necesare rapoarte independente pentru a obține o imagine de ansamblu reală a impactului 
programelor de incluziune și a angajamentelor politice la diferite niveluri. În special, creditele trebuie să țină 
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seama de impactul pandemiei de COVID-19, deoarece vor fi necesare o monitorizare și rapoarte 
suplimentare pentru a se asigura că criza sanitară nu afectează incluziunea romilor și lupta împotriva 
discriminării comunității rome. 

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

Proiect de amendament 253 === CULT/5903 === 

Depus de Comisia pentru cultură și educație 

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

Se adaugă: PA 07 21 01 
 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 
PA 07 21 01       3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 
Rezervă           

Total       3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Rubrică: 
Acțiune pregătitoare - Scrierea de scenarii europene 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Într-un moment în care concurența în sectorul audiovizual crește la nivel mondial, cooperarea 
internațională în scrierea de scenarii devine din ce în ce mai importantă pentru a crea opere care pot 
traversa frontierele. De asemenea, este necesară o mai bună cooperare la nivel european pentru a le 
permite actorilor europeni să își extindă activitatea și să facă față unui risc tot mai mare de exod al 
creierelor profesioniștilor din sectorul audiovizual european către țări din afara UE. 
Sistemul propus vizează să răspundă necesității de a scrie scenarii europene adaptate pentru coproducție. 
Există un potențial neexploatat care se poate folosi pentru a promova o comunitate de scriitori din 
întreaga Europă care au o înțelegere similară a artei de a scrie seriale de televiziune. În plus, pentru a 
permite difuzarea de povești care reflectă cultura noastră europeană, atât cea pe care o avem în comun, 
cât și cea specifică diferitelor țări, trebuie să încurajăm crearea unor echipe puternice de creatori (de 
exemplu scenariști, producători, autori diverși etc.) care provin din mai multe țări europene. 

Temei juridic: 
Se adaugă următorul text: 

Acțiune pregătitoare 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: 
Într-un context în care sectorul audiovizual a fost grav afectat de epidemia de COVID-19, această nouă 
acțiune are obiectivul de a sprijini redresarea rapidă a sectorului audiovizual, încurajând în mod direct 
procesul creativ și, în special, scrierea și crearea de proiecte de serii de televiziune europene, menite să 
devină viitoare coproducții europene. Acțiunea urmărește promovarea procesului de creație colaborativă într-
un context intercultural, reunind creatori de naționalități diferite. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Proiect de amendament 106 === LIBE/5813 === 

Depus de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

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

Se adaugă: PA 07 21 02 
 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 
PA 07 21 02       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: 
Acțiune pregătitoare — Fond de sprijin de urgență pentru jurnaliștii de investigație și organizațiile mass-
media pentru a garanta libertatea mass-mediei în UE 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Munca organizațiilor mass-media independente și a jurnaliștilor de investigație este esențială pentru a 
scoate la iveală neregulile în întreaga Uniune și dincolo de frontierele sale, inclusiv cazurile de spălare de 
bani și de corupție. Jurnalismul de investigație de calitate are nevoie de instrumente și resurse adecvate. 
Totuși, jurnaliștii de investigație se află într-o situație extrem de vulnerabilă, dispunând de resurse foarte 
limitate. 
Scopul acestei acțiuni pregătitoare (AP) este de a crea un fond de sprijin de urgență pentru jurnaliștii de 
investigație și organizațiile mass-media cu scopul de a îmbunătăți libertatea presei și a mass-mediei și de 
a preveni violarea acestei libertăți, sprijinind crearea de materiale jurnalistice independente de calitate în 
interesul public, inclusiv prin intermediul cooperării transfrontaliere. 
AP ar trebui să se bazeze pe proiectul-pilot IJ4EU 2018 (PP) care urmărește să mențină încrederea în 
sursele mass-media independente și să garanteze protecția jurnaliștilor din întreaga Uniune oferind 
finanțare europeană pentru jurnalismul de investigație transfrontalier în interesul public, pe baza unui 
model de juriu alcătuit din experți.  
AP ar trebui să promoveze proiecte paneuropene de colaborare care să aducă o schimbare de jos în sus, 
modificând stimulentele pentru un jurnalism etic și de încredere prin instrumente și procese inovatoare. 
Aceste proiecte sunt deosebit de importante în contextul crizei provocate de COVID-19, când capacitatea 
de a acorda asistență specifică organizațiilor de presă este limitată. 
De finanțarea de la această linie bugetară ar trebui să poată beneficia organizațiile și asociațiile 
profesionale, consorțiile, redactorii, editurile, precum și jurnaliștii independenți, dacă îndeplinesc 
criteriile adecvate cerute. Pentru a răspunde nevoilor organizațiilor mass-media și pentru a proteja 
independența mass-mediei, ar trebui, printre altele, să se acorde fonduri pentru a suporta cheltuielile 
legate de misiunile de informare, cursurile de formare și instrumentele menite să dezvolte capacitățile de 
investigare, pentru proiectele de investigații TV, pentru abonarea la aplicații de corelare a datelor și a 
bazelor de date și pentru obținerea documentelor costisitoare necesare pentru derularea unei anchete. 
Sub rezerva unor condiții stricte, AP ar trebui să ofere finanțare și pentru a plăti o cauțiune și/sau 
cheltuielile de judecată ale jurnaliștilor de investigație în cauză, dacă sunt clar legate de o anchetă din 
trecut sau în curs de desfășurare. 
La nevoie, acest fond paneuropean de sprijin de urgență ar putea fi utilizat, de asemenea, ca model de 
finanțare de bază pe termen lung pentru organizațiile mass-media și jurnaliștii de investigație amenințați. 
Ar trebui să fie suficient de flexibil pentru a se adapta la nevoile în schimbare, astfel încât jurnaliștii să își 
poată desfășura munca în condiții de siguranță și de independență, asigurând astfel sustenabilitatea 
mijloacelor de informare în masă și o mai mare diversitate a surselor jurnalistice în statele membre ale 
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UE și în țările candidate. 
Evaluarea cererilor și selectarea beneficiarilor de fonduri UE prin această AP ar trebui făcută de un 
juriu independent format din experți, pe baza unor criterii clare și transparente, pentru a asigura un grad 
ridicat de încredere în rândul beneficiarilor și al publicului. 

Temei juridic: 
Se adaugă următorul text: 

Acțiune pregătitoare 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: 
Deși reprezintă un element esențial al oricărei democrații funcționale, organizațiile mass-media independente 
și jurnaliștii de investigație întâmpină numeroase probleme, exacerbate în prezent de pandemia de COVID-
19. AP propusă ar trebui să asigure continuarea PP-ului (2019/2020) „Jurnalismul de investigație și libertatea 
mass-mediei în UE”, care s-a bucurat de succes. Ar trebui acordată finanțare pentru a sprijini producția de 
materiale jurnalistice de calitate și independente, pentru a-i ajuta și proteja pe jurnaliștii amenințați și, la 
nevoie, ca sprijin de bază pentru organizațiile mass-media. 

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

Proiect de amendament 216 === REGI/6258 === 

Depus de Comisia pentru dezvoltare regională 

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

Se adaugă: PP 07 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 07 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 — Îmbunătățirea gestionării riscurilor legate de sănătate și a asistenței medicale în regiunile 
în care se află instalații nucleare dezafectate 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

În mediul științific s-a dezbătut intens, deși în mod neconcludent, ideea potrivit căreia comunitățile care 
trăiesc în vecinătatea regiunilor unde se află instalații nucleare în curs de dezafectare sunt expuse unor 
doze mai mari de radionuclizi, iar expunerea lor la doze scăzute și prelungite de radiații ionizante, 
întâlnite de obicei la locul de muncă și în mediul înconjurător, provoacă probleme de sănătate specifice, 
precum și scăderea duratei și a calității vieții, materializate prin pierderi cauzate de efectele somatice, de 
cancer și de tulburările genetice. 
Principalul obiectiv al proiectului-pilot — înființarea unui centru de cercetare științifică și de reabilitare 
a sănătății în regiunile UE care, din cauza procesului de lungă durată de dezafectare a instalațiilor 
nucleare, sunt expuse în mod constant unor niveluri scăzute de radiații ionizante. Centrul ar urma să 
colecteze date științifice și să contribuie la cercetarea în ceea ce privește riscurile pentru sănătate și 
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afecțiunile medicale cauzate de expunerea prelungită la radiații ionizante cu intensitate scăzută. Centrul 
va oferi, de asemenea, programe de reabilitare și de promovare a sănătății, menite să prevină sau să 
atenueze anumite afecțiuni și probleme de sănătate specifice cu incidență în cadrul comunităților locale 
țintă din regiunile afectate. 
Principalii beneficiari: lucrătorii expuși, direct implicați în lucrările de dezafectare a instalațiilor 
nucleare, și, la nivel mai general, membrii comunităților, care se confruntă cu riscurile asociate cu 
nivelurile scăzute de radiații ionizante existente în regiunile unde sunt amplasate siturile nucleare 
dezafectate și în zonele adiacente acestora. 
Sfera de cuprindere geografică: Acest proiect-pilot ar fi necesar cu precădere în regiunile din statele 
membre care sunt afectate în mod direct de dezafectarea și demontarea instalațiilor nucleare. Acest lucru 
este deosebit de important pentru dezafectarea unor tipuri specifice de reactoare, cum ar fi cele moderate 
cu grafit, pentru care strategiile de „demontare amânată” par a fi singura opțiune adoptată până în 
prezent de alte state membre ale UE care dețin reactoare moderate cu grafit pe teritoriul lor. 
Activități ale proiectului-pilot: 
1) Realizarea unei analize multidisciplinare / a unui studiu de fezabilitate privind necesitățile în materie 
de cercetare pentru punerea în funcțiune și dezvoltarea unui centru regional de cercetare științifică și de 
promovare a sănătății specializat în radiații cu intensitate scăzută; 
2) Identificarea măsurilor de investiții necesare și a modalităților de optimizare a sinergiei și a 
secvențialității politicilor și finanțării UE; 
3) Finanțarea instituirii unui model de centru de cercetare științifică și de reabilitare a sănătății într-una 
dintre regiunile UE expuse în mod constant la doze mici de radiații ionizante, ca urmare a dezafectării 
instalațiilor nucleare. 
Proiectul-pilot are ca obiective generale: 
Să valorifice rezultatele științifice obținute în cadrul programelor anterioare în acest domeniu, 
îmbunătățind astfel înțelegerea mecanismelor care contribuie la apariția unor riscuri pentru sănătate ale 
radiațiilor, ca urmare a expunerii la doze scăzute / un debit scăzut al dozei; 
Să îmbunătățească evaluarea riscurilor pentru sănătate în cazul expunerii la doze scăzute de radiații în 
cadrul comunităților locale care trăiesc în apropierea instalațiilor nucleare dezafectate; 
Să contribuie la dezvoltarea unor strategii optimizate de asistență medicală și de reabilitare a sănătății, 
axate pe atenuarea problemelor de sănătate specifice populației care face obiectul unei expuneri pe 
termen lung la radiații ionizante cu intensitate redusă. 

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 propus ar urma să contribuie la reducerea incertitudinilor cu privire la riscurile pentru 
sănătate cu care se confruntă cetățenii UE în regiunile în care există o expunere pe termen lung la doze 
scăzute de radiații ionizante, cauzate de activitățile de dezafectare nucleară și la soluționarea provocărilor 
create de aceste incertitudini pentru punerea în aplicare a Directivei Euratom 2013/59. 
Această acțiune va contribui, de asemenea, la asigurarea unei mai bune identificări și gestionări a riscurilor 
pentru sănătate și la îmbunătățirea calității și a accesibilității asistenței medicale în cadrul comunităților 
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regionale care se confruntă cu preocupări specifice în materie de sănătate cauzate de măsurile de eliminare 
treptată a energiei nucleare. 

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

Proiect de amendament 1 === PETI/3700 === 

Depus de Comisia pentru petiții 

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

Se adaugă: PP 07 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 07 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: 
Proiect-pilot — Echipamente pentru educația publică 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Se adaugă următoarele: 
Cum mii de profesori și elevi au fost nevoiți să rămână la domiciliu, epidemia Covid-19 a devenit o 
oportunitate pentru a folosi TIC și tehnologiile digitale în educație. Cu toate acestea, mulți elevi (în 
special cei care provin din familii cu venituri mici) nu au putut beneficia de aceste posibilități. Mulți nu 
au acasă nici calculator, nici imprimantă sau nu au acces la Wifi sau la internet. Este vorba de o formă 
de inegalitate de acces la lumea digitală, care îi afectează mai acut pe elevii și studenții cei mai 
vulnerabili, care locuiesc în regiuni rămase în urmă, în cartiere mărginașe sau în zone rurale, printre 
altele. 
Întrucât achiziționarea de echipamente pentru educație (inclusiv furnizarea de internet în bandă largă) 
poate fi finanțată prin intermediul fondurilor sau programelor UE existente, însă cheltuielile operaționale 
(de exemplu, abonarea la furnizorul de internet sau costurile suportate de terți (de exemplu, închirierea 
de dispozitive etc.) rămân de obicei neacoperite. Cu toate acestea, aceste costuri sunt destul de mari și pot 
îngreuna utilizarea corespunzătoare a echipamentelor hardware și TIC. 
Astfel, obiectivul proiectului este promovarea accesului la tehnologiile TIC și digitale în scopuri educative 
pentru elevii și studenții vulnerabili din UE, acoperind cheltuielile operaționale (inclusiv costurile 
abonamentelor la internet sau costurile de închiriere a dispozitivelor). 
Există elevi vulnerabili în toate țările UE, chiar și în cele cu o bună acoperire a serviciilor de internet și 
educaționale. Desigur, unele grupuri sunt mai afectate de acest tip de vulnerabilitate: Prin urmare, 
veniturile nu vor fi singurele criterii pentru alocarea unui grant, ci se vor mai lua în considerare și alte 
criterii: numărul de elevi dintr-o familie, nevoia reală de TIC pentru efectuarea activităților școlare de zi 
cu zi, corespondența cu programa școlară, existența altor surse publice cu scopuri similare, costul relativ 
și calitatea accesului la internet... 
Deși se pot acorda direct cupoane valorice familiilor beneficiare, celelalte structuri organizatorice (de 
pildă școlile, asociațiile de părinți, autoritățile locale și regionale) ar trebui să joace și ele un rol activ atât 
pentru a-i identifica pe elevii potențial beneficiari, cât și pentru a-i ajuta să depună cererile. 
Pentru această muncă de asistență, precum și pentru cheltuielile de conștientizare și difuzare, ar trebui să 
li se aloce acestor structuri intermediare un procent din suma totală (și anume, 1 % din bugetul total). 
Difuzarea poate include scrisori către familii, afișe sau broșuri în școli sau la primării, un site web 
dedicat sau o platformă de comunicare socială dedicată. 
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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: 
Epidemia de Covid-19 a arătat că sistemele publice de educație din UE nu sunt adaptate uniform la 
provocarea digitalizării. Două probleme majore sunt 1) lipsa formărilor sau formările inegale oferite 
profesorilor pentru a se adapta la această situație de izolare și 2) faptul că nici școlile publice, nici elevii lor, 
nu dispun de mijloace materiale pentru a-și continua educația. Petiții conexe: nr. 0486/13, nr. 1602/13 și nr. 
0662/19 Acest proiect urmărește să combată această din urmă problemă. 

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

Proiect de amendament 599 === GUE//8098 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

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

Se adaugă: PP 07 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 07 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 — Refacerea din punct de vedere ecologic și al producției a zonelor afectate de incendii 
forestiere 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Scopul acestui proiect-pilot este să determine necesitățile existente în ceea ce privește reabilitarea 
ecologică și reîmpădurirea zonelor afectate de incendii. Acesta ar trebui să evalueze eficacitatea 
operațiunilor care au fost deja elaborate în cadrul liniilor bugetare existente. 
Etapele proiectului: 
1. identificarea zonelor afectate; 
2. evaluarea strategiilor de reabilitare și execuția liniilor bugetare existente; 
3. analiza celor mai bune practici și a experiențelor pozitive; 
4. acordarea de sprijin pentru proiecte la standard local și regional, reabilitarea ecologică a zonelor 
afectate; 
5. identificarea țărilor cu cele mai bune rezultate și depistarea lacunelor din legislația UE. 
Din rezultatele preconizate ar putea fi posibilă desprinderea unor concluzii privind cel mai bun cadru 
bugetar pentru viitoarele acțiuni în acest domeniu. 

Temei juridic: 
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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: 
Incendiile forestiere reprezintă factorul principal care afectează mediul și cauzează deteriorarea 
ecosistemelor, ducând la pierderea pădurilor indigene, la dispariția speciilor, la prejudicii pentru populația 
urbană și la alte efecte. Reabilitarea și reîmpădurirea zonelor afectate de incendii, prin intermediul unor 
operațiuni eficace, sunt, prin urmare, de importanță esențială. 

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

Proiect de amendament 91 === FEMM/6218 === 

Depus de Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen 

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

Se adaugă: PP 07 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 07 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 — Violența domestică - evaluarea impactului programelor care vizează agresorii ca 
instrument de prevenire a repetării acestor acte în diferite țări europene 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Prevenirea și combaterea violenței domestice împotriva femeilor impune o gamă largă de măsuri menite 
să asigure independența economică și socială a acestora, respectarea dreptului lor la egalitate în viață și, 
în același timp, să asigure o protecție adecvată a victimelor femei. 
În plus, în lupta împotriva violenței domestice este necesară și acordarea unei atenții speciale prevenirii 
repetării actelor de violență domestică de către agresor. 
Acest proiect-pilot are scopul de a realiza un studiu care să permită cunoașterea programelor care îi 
vizează pe agresori, a împrejurărilor în care sunt acestea puse în aplicare, a celor cărora le sunt destinate, 
precum și o evaluare a impactului acestor programe asupra prevenirii repetării actelor de violență. 
Acesta trebuie să indice dacă agresorul beneficiază de îndrumare într-o țară de pe continentul european, 
dacă acesta este semnalat sau monitorizat de autoritățile competente, ce acțiuni sunt întreprinse pentru a-
și stabili profilul psihologic, pentru a evita repetarea violenței domestice, inclusiv decesul victimei sau 
afectarea unor alte viitoare victime. 
Trebuie, de asemenea, să genereze îndrumări și instrumente care să permită o analiză reală și concretă a 
măsurilor care sunt sau vor fi luate în privința acestei probleme sociale care este violența domestică. 
Dezvoltarea de orientări ar trebui să ajute la definirea politicilor care urmează să fie adoptate în 
domeniul prevenției. 
Este extrem de important să se caracterizeze programele pe care diferite țări europene le-au implementat 
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pentru a preveni repetarea violenței domestice împotriva femeilor. 
Acest proiect-pilot va contribui la: 
- furnizarea de date concrete pentru prevenirea comportamentului viitor al agresorilor; 
- reflectarea asupra diferitelor strategii care urmează să fie puse în aplicare; 
- acumularea de cunoștințe despre toate modelele adoptate în țările europene în această privință. Acest 
proiect-pilot poate fi sprijinit în cadrul programului Daphne. 

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: 
Violența domestică este un flagel social care necesită măsuri urgente și adecvate de prevenire și combatere. 

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

Proiect de amendament 90 === FEMM/6217 === 

Depus de Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen 

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

Se adaugă: PP 07 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 07 21 01       800 000 400 000 800 000 400 000 
Rezervă           

Total       800 000 400 000 800 000 400 000 

Rubrică: 
Proiect pilot — PREA MULTĂ DURERE: Acțiune a UE pentru repararea actelor de mutilare genitală a 
femeilor — Organizarea unui acces coordonat la intervenții chirurgicale reparatorii și la sprijin 
psihosocial pentru victimele mutilării genitale feminine în Europa 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Scopul acestui proiect este de a construi și de a dezvolta o rețea europeană de echipe medicale, prin care 
să se faciliteze accesul pe scară mai largă la intervenții chirurgicale de reconstrucție și la asistență 
medicală cuprinzătoare și holistică, care să includă tratament fizic, psihosocial și sexologic pentru 
victimele mutilării genitale feminine. 
Este necesar ca la nivelul UE să se unească eforturile și să se facă schimb de bune practici între spitale, 
structuri medicale și organizații ale societății civile, pentru a combate mutilarea genitală feminină și a le 
oferi victimelor posibilitatea de a-și recupera integritatea corpului și de a depăși traumele psihologice pe 
care le-au suferit. Dată fiind vulnerabilitatea deosebită a supraviețuitoarelor mutilării genitale, 
intervenția chirurgicală și tratamentul psihosocial ar trebui acoperite prin asigurarea de bază, deoarece 
astfel de servicii sunt necesare din cauza violenței suferite. 
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Mutilarea genitală a femeilor este și o problemă europeană. Deși este concentrată în Africa, Orientul 
Mijlociu și Asia, mutilarea genitală a femeilor este o problemă mondială și există peste 600 000 de fete și 
femei care trăiesc în regiunea europeană și care sunt victime ale acestei mutilări. Prin urmare, este 
esențial ca profesioniștii din domeniul medical să poată recunoaște mutilarea genitală feminină și să 
trateze fetele și femeile în mod eficient. 
Femeile care au fost supuse mutilării genitale ar trebui să aibă posibilitatea de a recurge la tratamente 
medicale și psihologice, indiferent de locul în care trăiesc în Europa. Situația din statele membre este 
eterogenă și fragmentată: în timp ce în unele state intervențiile chirurgicale de reconstrucție clitoridiană 
sunt acoperite prin sistemul de asigurări de sănătate de bază, în alte state nu există suficient personal 
medical instruit pentru a realiza aceste tipuri de intervenții chirurgicale în spitalele publice. 
Proiectul constă în trei etape: 
1. Inventorierea 
Explorarea și inventorierea tuturor departamentelor ginecologice și unităților de chirurgie de 
reconstrucție dedicate mutilării genitale feminine, din toate statele membre, analizând cele mai bune 
practici, cum ar fi tehnica reparatorie utilizată de dr. Pierre Foldès din Franța. 
2. Instruirea & formarea 
Organizarea de sesiuni de formare pentru echipele medicale — inclusiv chirurgi, ginecologi, 
obstetricieni, moașe, psihologi, asistenți medicali și alți profesioniști din domeniul sănătății — cu privire 
la diferitele tipuri de intervenții chirurgicale reconstructive, prin finanțarea deplasărilor și a învățării 
transnaționale între statele membre. 
3. Comunicarea 
Acordarea accesului și punerea la dispoziție a tratamentelor medicale, psihosociale și sexologice și 
extinderea acestora pentru a include victime/potențiale victime din Europa, prin implicarea societății 
civile, inclusiv a organizațiilor de femei de origine africană, a migranților și a minorităților etnice care 
lucrează în domeniul drepturilor femeilor. 

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: 
Mutilarea genitală feminină este recunoscută la nivel internațional ca o încălcare gravă a drepturilor omului. 
Aceasta include toate procedurile care implică îndepărtarea parțială sau totală a organelor genitale feminine 
externe sau orice altă leziune provocată organelor genitale feminine din motive nemedicale. Mutilarea 
genitală feminină afectează 200 de milioane de fete și femei din întreaga lume și peste 600 000 numai în 
Europa. Deși UE abordează problema mutilării genitale a femeilor în diferite moduri, accesul la intervenții 
chirurgicale de reconstrucție și la sprijin psihosocial pentru femeile care au suferit acte de mutilare genitală 
ar trebui îmbunătățit și coordonat în statele membre unde, în prezent, lipsește din majoritatea serviciilor 
medicale și de sănătate. 

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

Proiect de amendament 89 === FEMM/6216 === 

Depus de Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen 
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------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 07 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 07 21 01       400 000 200 000 400 000 200 000 
Rezervă           

Total       400 000 200 000 400 000 200 000 

Rubrică: 
Proiect-pilot — Facilitarea unei mai bune integrări în buget a dimensiunii de gen în următorul CFM prin 
intermediul unei evaluări a impactului bugetului din perspectiva de gen 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Pentru a aplica valorile fundamentale ale UE în ceea ce privește promovarea egalității de gen, precum și 
pentru a implementa Strategia privind egalitatea de gen, publicată de Comisia Europeană la 5 martie 
2020, este esențial să se efectueze o evaluare a impactului bugetului din perspectiva de gen, pentru a 
măsura impactul noului cadru financiar multianual (CFM). Deși Strategia privind egalitatea de gen 
reafirmă angajamentul UE față de integrarea dimensiunii de gen în buget și dorința Comisiei de „a 
analiza impactul de gen al activităților sale și modul de cuantificare a cheltuielilor legate de egalitatea de 
gen la nivel de program în CFM 2021-2027”, aceasta nu include măsuri concrete înscrise în buget pentru 
realizarea unei evaluări a impactului bugetului din perspectiva de gen. O astfel de evaluare este necesară 
pentru a evalua impactul propunerilor bugetare asupra inegalităților de gen și a respectării drepturilor 
fetelor și femeilor. 
Instituțiile UE au stabilit că întocmirea bugetului cu integrarea dimensiunii de gen este esențială pentru a 
realiza egalitatea de gen. Au fost puse la dispoziție instrumente privind modul în care UE ar putea realiza 
procesul de întocmire a bugetului încorporând criterii de gen (de exemplu Ghidul privind întocmirea 
bugetului cu integrarea dimensiunii de gen, elaborat în 2016 de Institutul European pentru Egalitatea de 
Șanse între Femei și Bărbați). Cu toate acestea, UE nu a realizat un exercițiu propriu-zis de întocmire a 
bugetului integrând dimensiunea de gen, nici în cadrul său actual, nici în cel viitor. O evaluare 
cuprinzătoare a impactului bugetului din perspectiva genului reprezintă un pas esențial pentru 
implementarea unei abordări bugetare cu integrarea aspectelor de gen și ea trebuie realizată la începutul 
noului CFM. 
Din cauza crizei de sănătate publică cauzate de COVID-19, Comisia ar putea publica o nouă propunere 
de CFM. Este esențial ca Comisia să evalueze modul în care femeile și fetele au fost și vor fi afectate în 
continuare de criză și să se asigure că noua propunere de CFM abordează nevoile specifice ale acestora, 
în special în ceea ce privește accesul la sănătate, dar și la protecție socială, educație și oportunități 
economice. 
Prin urmare, acest proiect-pilot propune realizarea următoarelor acțiuni: 
- Identificarea unor date defalcate în funcție de gen și de vârstă, necesare pentru măsurarea impactului 
politicilor și programelor UE asupra femeilor și fetelor; 
- Colectarea unor astfel de date defalcate atunci când există lacune în informațiile de care se dispune; 
- Realizarea evaluării efective a impactului bugetului din perspectiva de gen; 
- Pe baza evaluării impactului bugetului din perspectiva de gen, identificarea programelor care ar putea fi 
transformatoare din perspectiva de gen sau care ar putea, dimpotrivă, să accentueze în mod indirect 
inegalitățile de gen; 
- Adaptarea noilor programe din CFM pentru a garanta că sunt transformatoare din perspectiva de gen; 
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- Stabilirea unor baze inițiale pentru o evaluare ex post a impactului programelor din CFM asupra 
egalității de gen în 2027. 

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 a implementa Strategia privind egalitatea de gen și obiectivul său de integrare a perspective de gen, 
inclusiv integrarea dimensiunii de gen în buget, UE trebuie să evalueze modul în care politicile, programele 
și finanțările sale influențează egalitatea de gen. Strategia privind egalitatea de gen nu include măsuri 
concrete de evaluare a impactului noului CFM asupra egalității de gen. Acest proiect-pilot reprezintă, prin 
urmare, o inițiativă de a remedia această lacună și de a garanta că acestei evaluări îi sunt alocate resurse și 
capacități, ca un prim pas în direcția asigurării egalității de gen în UE. 

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

Proiect de amendament 88 === FEMM/6215 === 

Depus de Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen 

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

Se adaugă: PP 07 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 07 21 01       1 000 000 800 000 1 000 000 800 000 
Rezervă           

Total       1 000 000 800 000 1 000 000 800 000 

Rubrică: 
Proiect-pilot — Crearea unei aplicații europene pentru victimele violenței domestice 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Epidemia de COVID-19 a evidențiat și a exacerbat problema larg răspândită și bine cunoscută a violenței 
domestice în întreaga Europă. Combaterea violenței domestice este de mult timp problematică, din cauza 
fricii și a stigmatizării nejustificate pe care o simte victima, precum și din cauza lipsei de denunțuri și de 
date care să stea la baza unor politici concrete. Pe lângă măsurile care există de dinainte de criză, unele 
state membre au elaborat noi măsuri pentru a gestiona situații specifice îngrijorătoare ale victimelor 
aflate în izolare împreună cu cei care le abuzau, pentru care era și mai dificil să ceară ajutor. 
Proiectul-pilot își propune să se bazeze pe lecțiile învățate pe parcursul crizei în ceea ce privește rolul pe 
care îl poate juca tehnologia, precum și pe campania Comisiei Europene NON.NO.NEIN. și să prezinte o 
viziune globală, cu valoare adăugată europeană, despre denunțarea violenței domestice. Proiectul ar 
finanța dezvoltarea și lansarea unei aplicații gratuite, care să compileze informații și resurse pentru 
femeile care suferă de pe urma violenței domestice, de exemplu informații privind semnalele de avertizare 
ale unui comportament abuziv, cum să se pregătească pentru a părăsi o situație violentă, adăposturile 
locale și datele de contact ale liniilor telefonice naționale de asistență, drepturile legale și căile de atac etc. 
Și ceea ce este mai important, printr-o aplicație discretă, care ar putea fi mascată ca fiind ceva inofensiv, 
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femeile ar fi conectate la linia telefonică națională de asistență prin intermediul unui serviciu de chat în 
timp real. Prin intermediul unui buton de urgență, ele ar putea, de asemenea, să ceară ajutorul poliției, 
fără a fi nevoie să vorbească, pentru a nu îi alerta pe abuzatori în situații tensionate. În plus, serviciile 
naționale și ONG-urile care sprijină victimele violenței domestice ar putea contribui la crearea aplicației 
și ar fi sprijinite în ceea ce privește conectivitatea aplicației cu structurile lor existente. Lansarea 
aplicației ar trebui să fie însoțită de o campanie de sensibilizare desfășurată de Comisia Europeană, 
pentru ca aplicația să fie promovată și cunoscută de cât mai multe femei. 
Astfel, ar exista o abordare armonizată la nivelul UE în ceea ce privește contribuția la combaterea 
violenței domestice și sprijinirea victimelor acesteia. Parlamentul European a propus și în trecut crearea 
unui sistem coerent de colectare a datelor statistice privind violența bazată de gen în statele membre. 
Această aplicație europeană ar putea contribui la o mai bună informare în cadrul procesului de elaborare 
a politicilor la nivel național și european, deoarece ar oferi o imagine mai amplă și mai exactă asupra 
cazurilor de violență domestică, prin colectarea de date anonimizate, cu respectarea deplină a RGPD. 
Această aplicație ar colecta dovezi privind abuzurile domestice pentru a ajuta victimele să ceară protecție 
împotriva abuzatorilor. De asemenea, utilizatorii ar fi ajutați să înțeleagă mai bine ceea ce li se întâmplă, 
prin intermediul unor înregistrări. 

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 s-ar baza pe activitatea desfășurată anterior de Parlamentul European și de Comisie 
pentru a crește gradul de sensibilizare cu privire la violența domestică și a o combate. Aceasta este în 
conformitate cu obiectivul Strategiei europene privind egalitatea de gen 2020-2025 de a pune capăt violenței 
de gen, cu obiectivele Convenției de la Istanbul, cu obiectivul de dezvoltare durabilă nr. 5 al ONU și cu 
apelurile anterioare ale Parlamentului din Rezoluția sa din 28 noiembrie 2019 referitoare la aderarea UE la 
Convenția de la Istanbul și la alte măsuri de combatere a violenței bazate pe gen, precum și cu Rezoluția din 
25 februarie 2014 conținând recomandări adresate Comisiei privind combaterea violenței împotriva 
femeilor. 

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

Proiect de amendament 87 === FEMM/6214 === 

Depus de Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen 

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

Se adaugă: PP 07 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 07 21 01       800 000 400 000 800 000 400 000 
Rezervă           

Total       800 000 400 000 800 000 400 000 

Rubrică: 
Proiect-pilot — Reintegrarea supraviețuitorilor traficului de ființe umane și a persoanelor victime ale 
prostituției: căutarea celor mai bune abordări la nivelul Uniunii Europene pentru a construi o rețea la 
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nivelul UE 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Proiectul-pilot urmărește să înțeleagă care sunt abordările optime pentru a sprijini reintegrarea 
supraviețuitorilor traficului de ființe umane și a persoanelor victime ale prostituției, precum și modul în 
care Uniunea Europeană ar putea sprijini această reintegrare. Pentru a colecta aceste informații, 
proiectul propune patru etape. 
Etapa 1: Cercetare privind organizațiile implicate în proiecte de reintegrare 
Prima etapă vizează o mai bună cunoaștere a organizațiilor din toate statele membre ale Uniunii 
Europene active în reintegrarea supraviețuitorilor traficului de ființe umane și a persoanelor victime ale 
prostituției. Se va realiza un studiu privind aceste organizații și relevanța lor pentru proiect. 
Etapa 2: Sesiuni de schimburi de idei cu ONG-uri din diferite state membre 
Statele membre ale UE au situații socioeconomice și culturi diferite, precum și diferite politici privind 
prostituția. Toți acești factori influențează reintegrarea supraviețuitorilor traficului de ființe umane și a 
persoanelor victime ale prostituției. Prin urmare, este important ca în diferite state membre să se 
organizeze sesiuni de schimburi de idei cu organizații active în reintegrarea supraviețuitorilor traficului 
de ființe umane și a persoanelor victime ale prostituției. Scopul schimburilor de idei va fi de a înțelege 
cele mai importante probleme legate de reintegrare, posibilele soluții și abordări în materie de reintegrare 
și posibilele soluții politice. 
Ținând seama de factori precum statutul socioeconomic și factorul cultural și de diferitele politici privind 
prostituția, se propune participarea la sesiunile de schimburi de idei a următoarelor state membre: 
– State membre din Europa de Est: Ungaria, România, Bulgaria 
– State membre din Europa de Vest care aplică o politică liberală în ceea ce privește prostituția: Austria, 

Germania, Țările de Jos 
– State membre în care cererea de servicii sexuale a fost incriminată: Franța, Irlanda și Suedia 
– State membre din sudul Europei: Spania, Italia 
Etapa 3: Organizarea de mese rotunde cu reprezentanți ai ONG-urilor și ai instituțiilor, cu reprezentanți 
guvernamentali și cu politicieni din țările respective. 
Pe baza concluziilor din etapa 2, este important să se discute despre care sunt abordările optime pentru 
reintegrarea supraviețuitorilor traficului de ființe umane și a persoanelor victime ale prostituției, precum 
și despre modul în care Uniunea Europeană le-ar putea sprijini reintegrarea. Reprezentanții ONG-urilor, 
ai instituțiilor, reprezentanții guvernamentali și politicienii vor discuta cele mai bune abordări și posibilul 
sprijin european, în cadrul unor mese rotunde, creând astfel o rețea europeană de reintegrare. 
Etapa 4: Raport cu concluzii 
Se va redacta un raport pe baza concluziilor etapelor 2 și 3. Raportul vizează să includă recomandări 
privind cele mai bune abordări pentru reintegrarea supraviețuitorilor traficului de ființe umane și a 
persoanelor victime ale prostituției, precum și privind modul în care Uniunea Europeană ar putea sprijini 
reintegrarea. Acest raport ar putea sta la baza unei rezoluții a Parlamentului 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, 
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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: 
Prostituția are o componentă de gen foarte puternică, iar majoritatea femeilor victime ale traficului de 
persoane sunt victime ale traficului în industria sexului. Prostituția este un sistem de dominare bazată pe gen 
și o practică de violență împotriva femeilor. Femeile sunt exploatate din cauza situației lor vulnerabile și 
suferă abuzuri emoționale și fizice. Majoritatea doresc să scape din acest sistem inegal și abuziv al 
prostituției, dar nu au bani, competențe profesionale, locuință, nu au la dispoziție consiliere pentru traumele 
suferite și nici o rețea socială pentru integrarea durabilă în societate. Aceste femei au nevoie de sprijin 
practic și emoțional pentru reintegrare. 

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

Proiect de amendament 86 === FEMM/6213 === 

Depus de Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen 

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

Se adaugă: PP 07 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 07 21 01       100 000 200 000 100 000 200 000 
Rezervă           

Total       100 000 200 000 100 000 200 000 

Rubrică: 
Proiect-pilot — Tineri îngrijitori din Europa: cine sunt și de ce sprijin au nevoie? 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Există foarte puține date cu privire la îngrijitorii tineri (adulți) din statele membre ale UE. Statistici 
naționale limitate arată că aproximativ 6-7 % dintre îngrijitorii din state membre ale UE, inclusiv Suedia 
și Țările de Jos, sunt tineri îngrijitori în vârstă de până la 17 ani. Recensământul din 2016 desfășurat în 
Irlanda a arătat că, pe parcursul unui an, copii sub 15 ani prestează 2,2 milioane de ore de îngrijire. În 
Italia se crede că există aproape 170 000 de tineri (15-24 de ani) cu responsabilități de îngrijire. Tinerii 
îngrijitori (sub 18 ani) și îngrijitorii tineri adulți (cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani) oferă servicii de 
îngrijire, asistență sau sprijin unui alt membru al familiei — părinte, frate/soră sau bunic afectat de 
afecțiuni cronice de sănătate fizică sau mintală. Potrivit EIGE, în activități de îngrijire (inclusiv îngrijirea 
persoanelor în vârstă, a persoanelor cu handicap și a copiilor) lucrează de cinci ori mai multe femei 
tinere cu vârsta între 15 și 24 de ani decât tineri bărbați din aceeași grupă de vârstă. 
Acești tineri îngrijitori îndeplinesc sarcini de îngrijire importante și își asumă o responsabilitate care ar fi 
asociată în mod normal unui adult. Educația, sănătatea, dezvoltarea și bunăstarea lor sunt afectate de 
aceste sarcini. 
Având responsabilități care se suprapun, tinerii îngrijitori și tinerii îngrijitori adulți se confruntă cu 
dificultăți în a urmări și a-și finaliza studiile. Acest lucru este contrar obiectivului strategiei Europa 2020 
de reducere a ratei de abandon școlar. Rolurile pe care și le asumă acești tineri îngrijitori pot fi o sursă de 
presiune copleșitoare, sporind riscurile de probleme de sănătate mintală, ceea ce îngreunează și mai mult 
accesul la educație sau la găsirea unui loc de muncă. 
În prezent, tinerii îngrijitori nu sunt prezenți pe agendele politice ale statelor membre ale UE sau pe 
agendele politice europene. Există puține informații privind experiențele și nevoile lor, puține politici sau 
intervenții specifice și nu există dispoziții juridice specifice care să vizeze tinerii îngrijitori. Tinerii 
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îngrijitori au nevoie de sprijin specific pentru situațiile lor individuale, special prevăzut pentru ei, pe 
lângă celelalte măsuri generale de sprijin acordat tinerilor de către Comisie. Tinerii care își asumă 
responsabilități de îngrijire își asumă responsabilități mai mari decât vârsta lor. 
La nivel european trebuie întreprinse mult mai multe acțiuni pentru: 1) cercetarea și identificarea 
tinerilor îngrijitori (adulți) și cunoașterea numărului acestora; înțelegerea modulului în care activitățile 
de îngrijire le afectează bunăstarea, pe baza unor consultări cu tinerii îngrijitori (adulți); Ar trebui 
realizate cercetări specifice pentru a identifica impactul asupra sănătății și educației tinerilor îngrijitori, 
precum și modul în care acest lucru poate avea impact asupra excluziunii lor sociale și a capacității de a-
și găsi un loc de muncă. 
Cercetarea ar trebui să ofere informații cu privire la ce sprijin ar putea fi necesar pentru acești îngrijitori 
tineri și adulți; 3) stabilirea modului în care instrumente precum semestrul european, fondurile ESI, 
Platforma europeană pentru investiția în copii, Garanția pentru tineret și metoda deschisă de coordonare 
pot fi utilizate pentru a promova dezvoltarea unor abordări integrate pentru identificarea, sprijinirea și 
integrarea socială a tinerilor îngrijitori (adulți) din întreaga Europă; și 4) acțiuni de informare, 
promovare și răspândire de bune practici în ceea ce privește identificarea, recunoașterea, evaluarea și 
sprijinirea acestor îngrijitori tineri (adulți). 

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: 
Investițiile ce se îndreaptă spre copii și generația tânără au un caracter social. Trebuie să ne asigurăm că 
drepturile tinerilor (adulți) care acordă îngrijiri sunt respectate, inclusiv dreptul la educație, la cel mai înalt 
standard de sănătate posibil și la activități recreative. Cercetările din acest proiect vor sprijini dezvoltarea în 
continuare a pilonului social european și o punere în aplicare de înaltă calitate a principiilor sale cheie 
vizându-i pe acești tineri îngrijitori (adulți), inclusiv a principiilor egalității de șanse, echilibrului dintre viața 
profesională și cea privată și sprijinului acordat copiilor. 

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

Proiect de amendament 85 === FEMM/6212 === 

Depus de Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen 

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

Se adaugă: PP 07 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 07 21 01       800 000 400 000 800 000 400 000 
Rezervă           

Total       800 000 400 000 800 000 400 000 

Rubrică: 
Proiect-pilot — Studiu privind serviciile de îngrijire în UE și fezabilitatea unei strategii europene privind 
serviciile de îngrijire  

Comentarii: 
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Se adaugă următorul text: 

Studiul se va concentra pe disponibilitatea serviciilor de îngrijire pentru copii, persoanele în vârstă și 
persoanele care au nevoie de îngrijire pe termen lung, inclusiv persoane cu handicap, în fiecare stat 
membru. Studiul va evalua: 
- Situația îngrijitorilor și nevoile lor (date defalcate pe vârste și pe sexe); 
- Infrastructura necesară; 
- Deficiențele existente, impactul asupra femeilor și situația lor pe piața muncii; 
- Impactul măsurilor COVID-19 asupra furnizării de servicii de îngrijire, urmat de impactul crizei 
economice asupra situației îngrijitorilor pe piața muncii (analiză cu date defalcate pe vârste și pe sexe); 
- Recomandări pentru viitor, inclusiv pentru utilizarea resurselor disponibile în cadrul bugetului UE; 
- Valoarea adăugată a unei strategii europene privind serviciile de îngrijire. 
Studiul ar urma să evalueze situația din UE, inclusiv impactul asupra îngrijitorilor al măsurilor de izolare 
luate pentru combaterea COVID-19, și ar urma să elaboreze recomandări pentru viitor, inclusiv privind 
modul în care UE ar putea avea o valoare adăugată în ceea ce privește furnizarea de asistență, eventual 
în cadrul unei viitoare strategii europene privind serviciile de îngrijire. 
Acesta va fi un prim pas în examinarea situației, pentru a oferi feedbackul necesar cu privire la 
fezabilitatea și la forma unei noi strategii europene privind serviciile de îngrijire. 

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: 
Furnizarea de servicii de îngrijire variază de la un stat membru al UE la altul. Există, de asemenea, diferențe 
semnificative în ceea ce privește serviciile de îngrijire a copiilor pe vârste, de îngrijire a persoanelor în vârstă 
și de îngrijire pe termen lung. Deși furnizarea de servicii de îngrijire este o competență a statelor membre, 
utilizarea bugetului UE și schimbul de bune practici sunt de o mare utilitate. Majoritatea îngrijitorilor sunt 
femei, iar capacitatea lor de inserție profesională pe piața muncii depinde în mod semnificativ de serviciile 
de îngrijire disponibile. 

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

Proiect de amendament 84 === FEMM/6211 === 

Depus de Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen 

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

Se adaugă: PP 07 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 07 21 01       200 000 100 000 200 000 100 000 
Rezervă           

Total       200 000 100 000 200 000 100 000 

Rubrică: 
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Proiect-pilot — STUDIU: „Femeile pentru Europa: contribuția femeilor la dezvoltarea proiectului 
european” 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Este vorba despre un studiu privind impactul femeilor asupra dezvoltării proiectului european. Proiectul 
ar include femei din statele membre ale Uniunii Europene, care au fost active în diverse sectoare (cum ar 
fi artele, știința, societatea) în anumite perioade istorice și care au contribuit în felul propriu la 
dezvoltarea Uniunii Europene. 
Scopul este de a evidenția contribuția acestora la dezvoltarea proiectului european, făcându-le mai bine 
cunoscute biografia și realizările, crescându-le vizibilitatea și/sau poate scoțând la iveală povești ascunse. 
Realizările și contribuțiile lor la proiectul european ar trebui scoase în evidență și celebrate în același 
mod cu contribuția părinților fondatori ai UE (Adenauer, Schuman, de Gasperi etc.). Relevând aceste 
contribuții, drumul acestor femei ar putea fi o sursă de inspirație și ele ar putea constitui modele de urmat 
pentru fete și femei. Totodată proiectul ar reprezenta o oportunitate de a le face mai bine cunoscute în 
propria țară, precum și în alte țări. Proiectul ar evidenția, de asemenea, contribuția valoroasă a femeilor 
la construcția europeană, la diferite niveluri și în diferite etape. 
Realizările lor ar fi puse în lumină în propriul context istoric, național și general, pentru a revela 
adevărata lor importanță. 
Constatările vor fi colectate într-un studiu, disponibil și online. Studiul ar putea fi urmat, ca parte a 
proiectului, de o expoziție itinerantă dedicată principalelor rezultate, care ar avea loc în țările în cauză în 
timpul unei „Săptămâni a istoriei femeilor europene”. 

Proiectul conține, pe lângă o componentă dedicată egalității, și o parte dedicată educației și promovării și 
un schimb la nivel european, pentru a face mai bine cunoscute părți din istoria statelor 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: 
Obiectivul studiului este de a combate stereotipurile de gen și de a promova egalitatea de gen, potrivit 
Strategiei privind egalitatea de gen, printr-o mai bună cunoaștere a istoriei din spatele autonomizării femeilor 
și a contribuției lor valoroase la marile momente istorice. Studiul are, de asemenea, o importanță deosebită 
pentru consolidarea sentimentului european, deoarece oamenii vor învăța despre istoria Uniunii Europene 
dintr-o altă perspectivă. 

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

Proiect de amendament 83 === FEMM/6210 === 

Depus de Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen 

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

Se adaugă: PP 07 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 07 21 01       1 800 000 900 000 1 800 000 900 000 
Rezervă           

Total       1 800 000 900 000 1 800 000 900 000 

Rubrică: 
Proiect-pilot — Studiu despre singurătate, cu accent pe sănătatea mintală 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Există dovezi științifice la nivel mondial care arată că singurătatea, lipsa unor rețele de sprijin sau a 
competențelor de comunicare au consecințe asupra sănătății (fizice și mintale) și consecințe sociale la 
nivel individual, precum și impact economic asupra capacității de muncă a oamenilor și asupra 
capacității de interacțiune în societate. Singurătatea are multe simptome (de exemplu, depresia) care 
primesc uneori tratament medical, dar cauzele profunde ale problemei rămân nerezolvate. Efectul 
singurătății a ieșit în evidență pe scară largă în timpul crizei Covid-19, ceea ce a permis să se dovedească 
efectele negative ale izolării asupra sănătății mintale. Problemele de sănătate mintală cauzate de 
singurătate și de criza Covid-19 vor avea un impact major asupra demografiei europene, nu numai în 
ceea ce privește sănătatea și gradul de interconectare socială, ci și asupra economiei, prin prisma 
productivității. 
Într-o lume aflată în mișcare și schimbare rapidă, în care adesea contactele sunt mai mult virtuale decât 
fizice, în special în perioadele de izolare, de autoizolare sau de carantină, în care populațiile îmbătrânesc 
și sunt diverse din punct de vedere cultural și în care competențele lucrătorilor sunt supuse unor exigențe 
complexe, un număr din ce în ce mai mare de oameni se simt lăsați de o parte. Componenta individuală a 
societății se erodează prin izolare și sfârșește prin a se transforma în singurătate. În puținele țări în care 
au fost efectuate studii privind singurătatea înainte de criza Covid-19, aproximativ 80 % din oameni 
afirmă că se simt singuri în mod ocazional și un procent de 10-13 % spun că se simt singuri în mod 
permanent. Nu numai persoanele în vârstă, ci în special tinerii sunt profund afectați, cel mai mare număr 
înregistrându-se în rândul tinerilor adolescenți. În acest moment, puținele studii existente utilizează 
criterii, grupe de vârstă diferite și definiții diferite. Este nevoie de un studiu cuprinzător, care să utilizeze 
date comparabile, pentru a înțelege mai bine situația și a aduce soluții eficiente și durabile. 
Singurătatea și efectele sale de durată asupra sănătății mintale se regăsesc în fiecare grupă de vârstă și de 
gen. În majoritatea țărilor, singurătatea îi afectează mai mult pe bărbați, deși datele în acest sens sunt 
puține. Se pare că decalajul dintre est și vest și dintre nord și sud reflectă, de asemenea, diferențe de gen, 
în țările din est femeile fiind afectate mai mult de singurătate decât bărbații, în timp în Europa de Vest 
bărbații sunt aceia care suferă mai mult de singurătate. 
Unele state membre ale UE au început o politică activă la nivel național, regional sau local de combatere 
a singurătății. Numeroase inițiative lansate constau în proiecte de caritate sau în linii telefonice, în 
acțiuni de promovare a unor locuințe pentru grupuri de vârstă mixte sau întâlniri informale pentru 
persoanele în vârstă. Irlanda, de exemplu, are un plan național de abordare a problemei singurătății în 
rândul cetățenilor în vârstă. Regatul Unit a lansat o politică de abordare a problemei singurătății la 
fiecare vârstă. Cu toate acestea, lipsește o abordare europeană, iar disparitățile dintre țări sunt 
semnificative. Un cadru european, o rețea și date la nivelul UE sunt esențiale pentru înțelegerea 
singurătății și a impactului acesteia asupra sănătății mintale a populației, pentru a se putea apoi acționa 
și a se găsi soluții concrete, împreună cu responsabilii de la nivel regional și local. 
Proiectul 
Acest proiect-pilot urmărește să analizeze și să compare actualele politici naționale și regionale care 
vizează problema singurătății, să colecteze date cuprinzătoare și comparabile la nivelul UE, să analizeze 
impactul crizei Covid-19 asupra sănătății mintale și să prezinte în mod coerent cele mai bune practici și 
recomandări pentru combaterea problemelor de sănătate mintală legate de singurătate. 
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Proiectul este împărțit în patru etape: 
1) Prima etapă va fi dedicată analizării studiilor și inițiativelor privind problema singurătății, realizate la 
nivel local, regional și (inter)național, private sau publice. Aceste inițiative vor face obiectul unei analize 
pentru a se stabili în ce măsură și în ce domenii specifice se pot dovedi utile cu pentru a contribui la 
atenuarea sau prevenirea fenomenului reprezentat de singurătate. O parte integrantă a acestei prime 
etape va fi realizarea unui studiu cuprinzător la nivelul UE cu privire la impactul singurătății asupra 
sănătății mintale, pe baza datelor existente și a celor nou- colectate, inclusiv privind impactul (de durată) 
al crizei Covid-19, date defalcate pe diferențe de gen și reflectând disparitățile regionale. 
2) A doua etapă va reuni toate inițiativele pe o platformă ușor accesibilă și ușor de utilizat, pentru a 
sprijini în mod direct părțile interesate și persoanele afectate și a furniza informații privind modalitățile 
de a diminua problema reprezentată de singurătate. 
3) A treia etapă va reuni (virtual) actori și părți interesate implicate pe tema singurătății („pacienți”, 
organizații, sindicate, organizații caritabile/de voluntariat, factori de decizie, inovatori societali). La o 
reuniune la nivel înalt, aceștia vor avea ocazia de a discuta despre aspecte/cauze profunde/simptome ale 
singurătății și despre impactul acesteia asupra sănătății mintale, despre diferitele etape și profiluri de 
persoane afectate de singurătate (grupe de vârstă, gen, context cultural, loc etc.), pentru a defini când și 
unde începe singurătatea. Participanții vor dezbate, de asemenea, rolul platformelor de comunicare 
socială și al digitalizării (impactul pe care îl are discursul online de incitare la ură asupra sănătății 
mintale etc.). 
4) Cea de-a patra etapă va fi reprezentată de acțiuni subsecvente la nivelul UE și va cuprinde prezentarea 
celor mai bune practici și recomandări pentru combaterea problemelor de sănătate mintală legate de 
singurătate, pe baza rezultatelor etapelor anterioare. Se va realiza o prezentare clară a grupurilor-țintă și 
a măsurilor celor mai eficiente și obiectivelor pe termen scurt și lung și se va prezenta o imagine de 
ansamblu asupra grupurilor de părți interesate. 

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: 
Singurătatea este un fenomen îngrijorător și din ce în ce mai răspândit, cu o gamă largă de efecte negative, 
printre altele asupra sănătății mintale, astfel cum a reieșit în timpul carantinei impuse de pandemia de 
coronavirus. Din ce în ce mai mulți oameni se simt lăsați la o parte, din cauza reducerii coeziunii sociale, din 
cauza digitalizării, a inegalității veniturilor și a schimbării modelelor de comunicare. Pentru a combate în 
mod eficace problema singurătății și efectele sale de alienare asupra sănătății mintale, UE are nevoie de date 
și de o vedere de ansamblu asupra politicilor și bunelor practici existente. 

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

Proiect de amendament 239 === EMPL/5616 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

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

Se adaugă: PP 07 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 07 21 01       1 900 000 800 000 1 900 000 800 000 
Rezervă           

Total       1 900 000 800 000 1 900 000 800 000 

Rubrică: 
Proiect-pilot — Inițiativă integrată privind un răspuns transfrontalier în situații de criză (CB-CRII) 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

I. Context 
Criza provocată de COVID-19 este extrem de dificilă nu numai din punctul de vedere al relațiilor dintre 
state, ci și al relațiilor dintre teritoriile care se găsesc de o parte și de alta a frontierelor naționale. Aceasta 
a generat o presiune puternică asupra regiunilor transfrontaliere, care reprezintă 40 % din teritoriul 
Uniunii Europene, precum și asupra lucrătorilor transfrontalieri, care reprezintă 2 milioane de persoane. 
În același timp, criza a evidențiat o lipsă de cooperare și de coordonare la nivel transfrontalier, precum și 
interdependențele puternice ale zonelor de frontieră, considerate ca fiind zone funcționale. O decizie luată 
de o parte a frontierei a avut un impact direct de cealaltă parte a frontierei. 
La începutul anului 2020, criza a provocat mai întâi închideri necoordonate ale frontierelor și a 
determinat mai multe acțiuni lipsite de cooperarea atât a actorilor publici, cât și a celor privați. În timp ce 
unele state membre au decis să își închidă complet frontierele, altele au redus drastic numărul punctelor 
de trecere a frontierei pentru a încetini răspândirea COVID-19. Deși libera circulație a persoanelor și a 
mărfurilor reprezintă o piatră de temelie a pieței unice, criza provocată de COVID-19 a împiedicat 
aplicarea acestui principiu-cheie. Interdicțiile sau controalele la frontieră au pus lucrătorii 
transfrontalieri, în principal pe cei din sectorul sănătății, dar și din domeniul construcțiilor, al 
agriculturii sau din sectorul transporturilor, într-o situație îngrijorătoare. Închiderile frontierelor au avut 
un impact negativ puternic asupra cetățenilor transfrontalieri, a economiei locale, a întreprinderilor, a 
transportului de bunuri de primă necesitate și a serviciilor publice transfrontaliere (educație, asistență 
medicală). În unele regiuni și orașe sau chiar în unele state, precum Luxemburgul, în care sistemul de 
sănătate depinde în mare măsură de lucrătorii transfrontalieri, întreruperea legăturilor transfrontaliere 
de transport public a creat situații complicate. Situația a afectat și încrederea pe care partenerii de pe o 
parte și alta a granițelor au construit-o de-a lungul anilor și care este esențială pentru cooperarea 
transfrontalieră. 
În ciuda numeroșilor ani de cooperare instituționalizată (Interreg) și informală între regiunile 
frontaliere, relațiile existente nu au permis întotdeauna un răspuns eficient și rapid pentru a face față 
unei astfel de crize. Structurile transfrontaliere existente, cum ar fi gruparea europeană de cooperare 
teritorială, au fost rareori implicate în elaborarea sau punerea în aplicare a unor măsuri de urgență, în 
ciuda cunoștințelor lor privind funcționarea organizării administrative și politice de ambele părți ale 
frontierelor. 
Cu toate acestea, criza provocată de COVID-19 a dat naștere, de asemenea, unor noi forme și inițiative de 
cooperare transfrontalieră, în special în sectorul asistenței medicale. Mai multe regiuni învecinate cu 
Grand Est (Franța) au dat dovadă de solidaritate primind sute de pacienți în unitățile lor de terapie 
intensivă și acoperind costurile de transfer de la un spital la altul. În aglomerarea urbană 
transfrontalieră Gorizia (Italia) - Nova Gorica (Slovenia), deși au fost restabilite controalele la frontieră, 
primarii din aceste două orașe au continuat să colaboreze și să facă schimb de informații cu privire la 
această situație de urgență comună. Datorită informațiilor zilnice actualizate puse la dispoziție de 
primarul orașului Gorizia, Nova Gorica a putut, prin urmare, să anticipeze mai bine situația și să adopte 
măsuri mai rapide pentru a menține numărul de persoane infectate din Nova Gorica la un nivel mai 
redus decât în restul Sloveniei. Spitalul transfrontalier din Cerdanya (Spania - Franța) a beneficiat de 
apartenența sa la două sisteme de sănătate diferite, care a permis o aprovizionare corespunzătoare cu 
măști și medicamente, precum și o consolidare a cooperării cu spitale mai mari de pe ambele părți ale 
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frontierei (Barcelona și Perpignan), care dispun de unități de terapie intensivă. În jurul Genevei, au fost 
create o nouă vinietă pentru lucrătorii transfrontalieri din domeniul asistenței medicale și benzi de 
circulație speciale, pentru a accelera trecerea frontierei pentru acești lucrători esențiali. Aceste noi forme 
de cooperare au pus în evidență creativitatea și capacitatea de consolidare a cooperării transfrontaliere. 
Teritoriile transfrontaliere sunt laboratoare unice de coeziune teritorială și politici europene. Experiența 
regiunilor de frontieră în timpul crizei provocate de COVID-19 a arătat că este indispensabil să se 
găsească soluții noi pentru a pune la dispoziția teritoriilor transfrontaliere mijloacele de care au nevoie 
pentru a gestiona astfel de situații de urgență. În același timp, această criză reprezintă o ocazie de a 
promova un nou model de codezvoltare pentru regiunile transfrontaliere integrate, prin îmbunătățirea 
instrumentelor existente de guvernanță la mai multe niveluri, prin consolidarea serviciilor publice 
transfrontaliere și prin crearea unor astfel de servicii noi. 
II.Obiective 
Obiectivul general al acestui proiect-pilot este de a îmbunătăți viața cetățenilor din regiunile de frontieră 
prin sprijinirea unor zone transfrontaliere mai integrate și mai funcționale. Regiunile frontaliere sunt un 
exemplu elocvent și vizibil de efecte imediate ale crizei provocate de COVID-19. Restabilirea controalelor 
la frontiere a afectat un întreg ecosistem. Prin urmare, pe baza unei analize aprofundate a experienței 
regiunilor frontaliere din timpul pandemiei de COVID-19, acest proiect-pilot va ajuta regiunile 
frontaliere să facă față mai bine crizelor viitoare și să promoveze un nou model de elaborare a politicilor 
publice, inclusiv în ceea ce privește serviciile publice, în regiunile de frontieră, pe baza dezvoltării comune 
și prin îmbunătățirea guvernanței la mai multe niveluri. Proiectul-pilot combină, prin urmare, o abordare 
pe termen scurt și o abordare pe termen mediu, pentru a oferi practicienilor și factorilor de decizie 
instrumente și metodologii concrete care să poată fi puse în practică direct, cu rezultate tangibile pentru 
cetățeni și aplicabile în cazul tuturor frontierelor europene. 
III. Rezultate preconizate 
1. O evaluare aprofundată a gestionării crizei provocate de COVID-19 în toate regiunile frontaliere 
europene. 
Această evaluare va oferi un bilanț complet al răspunsului și al lipsei de răspuns la criză în regiunile de 
frontieră, precum și al consecințelor acestora. Acest lucru implică colectarea de dovezi și de exemple 
concrete privind dificultățile cu care s-au confruntat regiunile frontaliere în timpul crizei, privind 
impactul asupra diferitelor sectoare și privind inițiativele de cooperare care au apărut în contextul crizei. 
Ar trebui, de asemenea, să se analizeze rolul structurilor transfrontaliere existente în gestionarea crizei. 
Această evaluare va permite UE să măsoare în mod obiectiv costurile lipsei de cooperare. Prin colectarea 
unor dovezi practice și statistice (zone urbane funcționale transfrontaliere etc.), analiza ar trebui să 
evidențieze, de asemenea, interdependența puternică a teritoriilor frontaliere și ar trebui să demonstreze 
că o măsură necoordonată de o parte a frontierei are un impact asupra celeilalte părți a frontierei. În cele 
din urmă, aceasta ar trebui să insiste asupra dublei naturi a frontierelor: ele delimitează statele suverane 
și garantează securitatea cetățenilor acestora; și zonele locale în care trăiesc oamenii; prin urmare, 
trebuie stabilită o guvernanță solidă la mai multe niveluri a frontierei, care să implice actorii locali. 
2. O platformă care să identifice serviciile publice transfrontaliere, obstacolele și soluțiile privind 
cooperarea transfrontalieră. 
Platforma ar trebui să aibă o puternică dimensiune operațional, colectând informații cu privire la 
serviciile publice din diferite sectoare din regiunile frontaliere (sectorul sănătății, sectorul judiciar, 
economia etc.). Acest lucru ar contribui la identificarea lacunelor, a nevoilor și a structurilor existente 
pentru a facilita o mai bună integrare a regiunilor de frontieră. Această platformă ar trebui să se bazeze 
pe activitatea desfășurată deja în domeniul serviciilor publice transfrontaliere, mai exact în ceea ce 
privește serviciile publice transfrontaliere din domeniul protecției civile și al gestionării dezastrelor. 
Urmând exemplul sectorului sănătății, platforma poate colecta totodată informații cu privire la 
capacitatea serviciilor publice existente din sectorul sănătății, identifica contactele principale de peste 
frontiere și furniza date privind spitalele. În plus, această platformă online va oferi o imagine de 
ansamblu a obstacolelor și a soluțiilor existente în materie de cooperare transfrontalieră în diferite 
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domenii. Ea ar trebui să se bazeze pe experiența acumulată în timpul punerii în aplicare a altor inițiative, 
precum proiectul „b-solutions”. Trebuie definite condițiile necesare pentru a garanta actualizarea 
platformei, pe baza unei rețele europene. 
3. Un plan de acțiune pentru a facilita și a sistematiza solidaritatea între regiunile învecinate. 
Prin acest mecanism, regiunile de frontieră ar trebui să fie mai bine echipate pentru a reacționa rapid la 
diferite tipuri de criză (pandemie, de mediu, de securitate, dezastre naturale, migrație, atacuri teroriste 
etc.) care au un impact asupra frontierelor și necesită o acțiune coordonată din partea autorităților 
naționale și locale. 
Pe baza lecțiilor învățate din criza de COVID-19, precum și din mecanismele transfrontaliere existente și 
din proiectele Interreg legate de protecția civilă, ar trebui elaborat un model de protocol pentru situațiile 
de criză care să garanteze libera circulație a lucrătorilor transfrontalieri și a mărfurilor esențiale, 
protecția socială, o comunicare armonizată etc. Acest protocol de intervenție care să implice autoritățile 
naționale și locale ar trebui să ghideze, pas cu pas, acțiunile factorilor de decizie. Protocolul ar trebui să 
integreze dezvoltarea unor noi instrumente, cum ar fi un permis de liberă trecere pentru lucrătorii 
frontalieri, care să fie recunoscut reciproc de regiunile învecinate. 
4. Stimularea potențialului regiunilor frontaliere prin codezvoltare, amenajarea teritoriului 
transfrontalier și guvernanța la mai multe niveluri. 
Pandemia de COVID-19 a arătat că, adesea, interdependența socioeconomică transfrontalieră nu este 
abordată prin intermediul unei cooperări sistematice și coerente între autoritățile publice de o parte și de 
alta a frontierei. Astfel, gestionarea regiunilor transfrontaliere necesită o guvernanță la mai multe 
niveluri, deoarece aceste regiuni au o profundă legătură și împărtășesc interese comune. Conceptul de 
codezvoltare ar trebui să ghideze elaborarea unor politici publice cooperative, inclusiv a unor politici 
comune de amenajare a teritoriului și de servicii publice comune în diferite sectoare (sănătate, mobilitate, 
educație etc.), precum și a unui sistem sustenabil de finanțare a investițiilor și a gestionării 
transfrontaliere. Acest lucru ar trebui să includă aspecte precum statutul social și fiscal al muncii 
transfrontaliere (inclusiv al muncii la distanță etc.), care s-a dovedit a fi esențială în timpul crizei. Acest 
lucru implică un dialog puternic și permanent între factorii de decizie politică de la diferite niveluri de 
guvernanță, cu implicarea instituțiilor transfrontaliere. În prezent, în regiunile de frontieră, există 
numeroase structuri politice care încurajează dialogul politic. Cu toate acestea, pandemia de COVID-19 a 
arătat că structurile existente au întâmpinat dificultăți în a reacționa rapid. În mod paradoxal, regiunile 
frontaliere cele mai integrate sunt cele care au avut dificultăți în coordonarea unui răspuns comun. 
Reacția naturală a acestor regiuni a fost aceea de a închide frontierele, în timp ce coordonarea ar fi fost 
un răspuns eficient. O platformă politică similară Comitetului de cooperare transfrontalieră franco-
germană, creat prin Tratatul de la Aachen, ar putea fi introdusă la toate frontierele UE și ar putea avea o 
triplă misiune: 
1. producerea de dovezi ale integrării și fluxurilor transfrontaliere, analizând rolul investițiilor comune și 
al serviciilor publice transfrontaliere. 
2. luarea unor măsuri pentru a elimina obstacolele juridice și administrative din calea cooperării prin 
diferite mecanisme [acorduri bilaterale, mecanismul transfrontalier european (MTFE), convenții etc.], în 
cooperare cu autoritățile locale și naționale. 
3. elaborarea în comun a unei strategii comune pentru proiectele prioritare, inclusiv pentru serviciile 
publice. Acest comitet transfrontalier ar trebui să reflecte și să acționeze într-o gamă largă de sectoare 
care sunt esențiale pentru dezvoltarea ambelor părți ale frontierelor. 
Având în vedere criza provocată de COVID-19, astfel de platforme politice ar trebui să fie responsabile și 
de un plan coordonat pentru gestionarea transfrontalieră la mai multe niveluri a crizelor care afectează 
regiunile transfrontaliere. 

Temei juridic: 
Se adaugă următorul text: 
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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: 
Închiderile de frontieră necoordonate, din cauza crizei de COVID-19, au avut consecințe socioeconomice 
negative pentru regiunile de frontieră și cetățenii lor (30 % din populația UE), arătând, în același timp, că 
aceste zone sunt profund interconectate. Această situație a scos în evidență necesitatea de a pune la 
dispoziția regiunilor de frontieră mijloacele necesare pentru a răspunde crizelor prin elaborarea unui plan de 
acțiune de urgență pentru a asigura o abordare mai coordonată. În același timp, formele de solidaritate care 
și-au făcut apariția au pregătit terenul pentru un nou model de codezvoltare în aceste regiuni, consolidând 
serviciile publice transfrontaliere fondate pe o guvernanță la mai multe niveluri. 

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

Proiect de amendament 254 === CULT/5904 === 

Depus de Comisia pentru cultură și educație 

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

Se adaugă: PP 07 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 07 21 01       500 000 300 000 500 000 300 000 
Rezervă           

Total       500 000 300 000 500 000 300 000 

Rubrică: 
Proiect-pilot — Înțelegerea valorii unei societăți europene a jocurilor 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Există o preocupare generală cu privire la faptul că progresele tehnologice (în special în era IA) ar putea 
genera șomaj. Cu toate acestea, deși multe locuri de muncă riscă să dispară, altele noi vor fi create. 
Jocurile transformă cultura noastră și redefinesc modul în care tinerii se distrează. Jocurile devin rapid 
mijlocul cel mai important și cel mai influent al timpului nostru. 
În prezent, sunt peste 2,5 miliarde de jucători în lume care au cheltuit 152,1 miliarde de dolari în jocuri în 
2019. Aceste cifre cresc anual într-un ritm apropiat de + 10 %. În Uniunea Europeană, 54 % din 
populație joacă jocuri video, ceea ce înseamnă aproximativ 250 de milioane de jucători care petrec în 
medie 8,7 ore pe săptămână jucând. 
Jocurile nu reprezintă doar un motor economic și cultural în creștere, ci și o nouă platformă socială care 
permite oamenilor să se reunească sub orice pretext, de exemplu pentru a învăța, a se conecta, a se 
exprima, a face schimb de cunoștințe și de experiență și chiar pentru a întreprinde noi activități 
profesionale sau economice. 
Jocurile sportive sunt în plină expansiune și încep să concureze cu evenimentele sportive tradiționale. În 
2019, peste 100 de milioane de persoane au vizionat campionatul mondial „League of Legends”, 
confirmând nu doar că este cel mai popular sport electronic, ci și unul dintre cele mai apreciate 
evenimente culturale din lume. 
Un alt exemplu de importanță a jocurilor este Roblox, o platformă interactivă de tip „sandbox” care 
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permite tinerilor programatori să își câștige existența creând și împărtășind jocuri cu o comunitate de 
peste 120 milioane de jucători. Roblox a anunțat că cea de a șaptea ceremonie anuală de decernare a 
premiilor Bloxy a avut loc în universul Roblox, a atras peste patru milioane de jucători simultani în 
perioada de vârf a manifestării și a colectat 100 000 de dolari în scopuri non-profit. 
Observând faptele și analizând impactul major pe care jocurile video îl au deja în generațiile actuale, se 
pare că este destul de urgent ca guvernele și factorii de decizie politică să le înțeleagă mai bine și să afle 
cum ar putea Europa să joace un rol mai inteligent și mai activ nu numai în utilizarea, ci și în crearea 
lor. 
Măsuri și rezultate 
Acest proiect-pilot va crea o rețea europeană interdisciplinară de experți, gânditori și lideri dispuși să își 
împărtășească viziunea cu privire la valoarea și potențialul jocurilor în viitorul societății noastre, al 
culturii și economiei noastre. 
Rețeaua va organiza o serie de reuniuni de schimb de opinii cu părțile interesate din sectoare-cheie și 
grupuri de influență în domenii precum politica, finanțele, dreptul, educația, cultura, știința și sănătatea, 
cu obiectivul de a defini o agendă europeană a jocurilor. 
Pentru a păstra independența deplină a tuturor discuțiilor și concluziilor, este important ca rețeaua să 
rămână de la început în afara influenței entităților și a lobby-urilor comerciale/economice. Aceasta 
înseamnă că membrii săi participă la rețea cu titlu personal și nu reprezintă o anumită societate sau 
organizație 
Observațiile și concluziile tuturor acestor reuniuni vor duce la elaborarea unor rapoarte care vor putea fi 
împărtășite și care vor scoate în evidență domeniile strategice de colaborare între industria jocurilor și 
sectorul public, în special la nivel european, pentru a promova înțelegerea posibilităților și a provocărilor 
cu care sectorul european al jocurilor se va confrunta în 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: 
Programul „Europa creativă” prevede o singură acțiune în sectorul jocurilor video, dezvoltarea jocurilor 
video europene, cu un domeniu de aplicare foarte limitat și un succes relativ. 
Cu toate acestea, considerăm că este necesar să creăm o agendă europeană mai cuprinzătoare a jocurilor care 
să se concentreze pe înțelegerea importanței jocurilor în societate și să contribuie la crearea de rețele ca 
punct de întâlnire al părților interesate independente, pentru a promova împărtășirea oportunităților și a 
provocărilor cu care sectorul european al jocurilor se va confrunta în viitor. 

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

Proiect de amendament 7 === AFCO/6429 === 

Depus de Comisia pentru afaceri constituționale 

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

Se adaugă: PP 07 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 07 21 01       1 200 000 500 000 1 200 000 500 000 
Rezervă           

Total       1 200 000 500 000 1 200 000 500 000 

Rubrică: 
Proiect-pilot — BELE — Construirea unei Europe cu entități locale 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Acest proiect va oferi finanțare pentru a facilita identificarea, în cadrul guvernelor locale, a unui 
consilier sau a unei consiliere care să răspundă de difuzarea nu numai a programelor și proiectelor 
finanțate de Uniunea Europeană în municipiul respectiv, ci și de comunicarea către cetățenii 
municipiului său a inițiativelor politice generale și a măsurilor puse în aplicare de Uniune prin 
intermediul unor declarații periodice pentru mass-media locală, al unor dezbateri și seminarii. 
Valorile și politicile europene trebuie să fie difuzate celui mai larg public, în special în contextul 
Conferinței privind viitorul Europei. Odată ce ne vom putea baza pe Acordul interinstituțional care va 
deschide Conferința privind viitorul Europei, acest proiect-pilot va completa perimetrul acestui eveniment 
important și va fi adaptat acestui obiectiv. 

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: 
Această propunere, prin eventuala implicare permanentă și sistematică a tuturor entităților locale din UE, 
poate avea un impact substanțial și măsurabil în ceea ce privește educarea publicului cu privire la procesul 
de integrare, adesea necunoscut sau înțeles greșit, în cadrul Conferinței privind viitorul Europei. Niciun alt 
program actual al UE nu are acest profil. Utilizarea evaluării impactului poate fi utilizată cu ușurință pentru a 
evalua succesul acestui proiect-pilot. 

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

Proiect de amendament 2 === PETI/3701 === 

Depus de Comisia pentru petiții 

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

Se adaugă: PP 07 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 07 21 02       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 — Sănătatea mintală a persoanelor bolnave în timpul și după COVID-19 
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Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Se adaugă următoarele: 
Răspândirea rapidă a pandemiei de COVID-19 are consecințe dramatice asupra sănătății mintale a 
oamenilor. Chiar și înainte de izbucnirea epidemiei, s-a constatat că depresia și de anxietatea sunt 
trăsături definitorii ale vremurilor noastre. Potrivit raportului Comisiei „O privire de ansamblu asupra 
sănătății: în Europa în 2018”, înainte de izbucnirea epidemiei de COVID-19 în Uniunea Europeană un 
adult din șase suferea de probleme de sănătate mintală, adică peste 84 milioane de oameni. 
Izolarea și incertitudinea nu-i ajută pe oamenii să se adapteze noilor realități impuse de viețile noastre 
digitalizate: telemunca, învățământul digital, combinate cu responsabilitățile familiale, toate acestea se 
petrec pe un fond de presiune constantă deoarece nu știu ce le va aduce ziua de mâine. 
În plus, impactul acestei crize, inclusiv izolarea și distanțarea socială, afectează cele mai vulnerabile 
grupuri ale societății noastre. Femeile care cad victime violenței domestice, bătrânii, persoanele LGBTIQ 
+, persoanele cu dizabilități, tinerii și lucrătorii cu salarii mici sunt expuși unui risc mai ridicat. 
Actualizarea rapidă a relatărilor din mass-media care derulează în fața oamenilor cele mai pesimiste 
scenarii provoacă panică și nesiguranță și ne afectează sănătatea mintală. 
Proiectul-pilot va contribui la satisfacerea nevoilor de sănătate mintală pentru a crea o mobilizare 
puternică și coordonată. Europa are nevoie de o abordare holistică pentru a contracara efectele negative 
ale COVID-19 asupra sănătății mintale. 
Rezultatele preconizate ale proiectului-pilot: 
- elaborarea unei strategii a Uniunii Europene în domeniul sănătății mintale în timpul și după COVID-19 
- adoptarea unor măsuri cuprinzătoare și pe termen lung pentru a atenua consecințele socioeconomice 
ale crizei actuale asupra persoanelor cu probleme de sănătate mintală 
- definirea în toate sectoarele a unor politici care să țină cont de efectele asupra sănătății mintale, care 
vor juca un rol esențial în prosperitatea societății noastre 
- investiții în platforme online pentru sănătatea mintală, accesibile tuturor 
- construirea unor economii și a unor societăți mai echitabile, mai deschise și mai durabile care să reziste 
mai bine în fața pandemiilor și a altor provocări globale care afectează sănătatea mintală 
- asigurarea egalității de șanse pe piața muncii pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală 
-- schimbul de bune practici și recomandări între statele membre 
La sfârșitul acestui proiect-pilot, va fi publicat un raport prin care Parlamentului European și statelor 
membre li se vor comunica concluziile trase. Materialele de cercetare vor fi traduse în toate limbile 
oficiale ale Uniunii Europene. O prezentare a rezultatelor cercetării va fi organizată la sediul 
Parlamentului 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: 
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După toate probabilitățile, acest proiect-pilot va aduce o contribuție valoroasă la îndeplinirea acestor 
obiective. Investițiile în rezolvarea problemelor de sănătate mintală vor avea un impact pozitiv asupra pieței 
muncii și a economiei în general. Dacă UE va lua măsuri intersectoriale legate de sănătatea mintală, vom 
putem face față împreună crizei COVID-19, astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă. 

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

Proiect de amendament 240 === EMPL/5617 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

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

Se adaugă: PP 07 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 07 21 02       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 — Venitul universal de bază — Carduri de plată electronică pentru persoanele 
marginalizate: un instrument financiar și de politică inovator pentru a promova un transfer mai eficient 
al prestațiilor sociale către persoanele care trăiesc în sărăcie extremă 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Situația inițială: 
Conform sondajului din 2016 privind minoritățile și discriminarea efectuat de FRA [1], 80 % din romi 
sunt expuși riscului de sărăcie (86 % în Bulgaria, 58 % în Cehia, 70 % în România, 87 % în Slovacia). 
Această rată este net superioară ratei globale a sărăciei din UE, care este de 24 % a (40 % în Bulgaria, 13 
% în Cehia, 39 % în România, 18 % în Slovacia) [2]. Sărăcia este deosebit de ridicată în rândul romilor 
care trăiesc în comunități marginalizate, în special în Slovacia, Bulgaria, România, Ungaria și Republica 
Cehă. În plus, romii se numără printre persoanele cele mai afectate de sărăcie pe termen lung și de 
transferul sărăciei de la o generație la alta. 
Cifrele din studiul comun din 2011 realizat de Banca Mondială, Programul Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (PNUD) și Comisia Europeană au arătat că o treime din copiii romi suferă de foame, cel puțin 
o dată pe lună, deoarece nu există suficiente alimente. Aceste lipsuri din primii ani de viață au o influență 
semnificativă asupra oportunităților pe care le va avea o persoană și a felului în care se dezvoltă ea de-a 
lungul vieții. 
Faptul de a fi sărac nu înseamnă doar a fi lipsit de venituri și bunuri materiale, ci și a fi dezavantajat în 
multe alte moduri. Sărăcia materială este adesea asociată cu dezavantaje legate de accesul la (sau 
excluderea de la) educație, locuri de muncă, asistență medicală și socială și locuințe, precum și relații și 
rețele sociale [3], care sunt importante. În plus, există o interdependență puternică a sărăciei cu 
segregarea spațială, care limitează și mai mult accesul la astfel de materiale, competențe și resurse 
sociale. Aceasta reduce șansele de a asigura mijloacele de subzistență și conduce, astfel, la sărăcie 
absolută și la excluziune socială. 
Adepții ideii că persoanele sărace sunt responsabile de situația lor și că sărăcia romilor reprezintă o 
problemă de origine etnică sau de apartenență la o minoritate etnică nu recunosc că sărăcia este un 
fenomen multidimensional, a cărui apariție depinde de numeroși factori. Mulți dintre aceștia nu pot fi 
controlați la nivel individual și au, într-adevăr, legătură cu transformări mai ample în ceea ce privește 
politica socială și regimurile de guvernanță. Cu toate acestea, este evident că persoanele excluse de pe 
piața muncii sunt amenințate cel mai mult de sărăcie. 
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Politicile de protecție socială instituite de noile regimuri politice din țările Europei Centrale și de Est, care 
se bazează în mare măsură pe acordarea prestațiilor sociale în funcție de venituri, nu au reușit până în 
prezent să reducă sărăcia pe termen lung, inclusiv în cazul romilor. Sprijinul de stat este acordat sub 
forma unor prestații sociale care sunt utilizate pentru a acoperi nevoile de bază, pentru serviciile de 
îngrijire a copiilor, pentru locuințe sau pentru a susține persoanele să devină active în câmpul muncii. Cu 
toate acestea, modul în care este gândit sistemul prezintă limitări semnificative, atât în ceea ce privește 
păstrarea demnității, cât și în ceea ce privește accesul la o gamă mai largă de bunuri, precum și 
personalizarea mijloacelor de ajutorare și a stimulentelor pentru a le permite persoanelor să iasă efectiv 
din situația de sărăcie și din modul de viață aferent. 
Eficacitatea ajutorului devine astfel redusă și, în timp, își fac apariția următoarele simptome: 
- comunitățile excluse din punct de vedere social se stabilesc frecvent pe terenuri neutilizate, deținute de 
stat și de municipalități și, mai rar, pe proprietăți private, care nu sunt adecvate uzului rezidențial sau 
sunt prea îndepărtate de rețeaua urbană. Alegerea acestor locuri are implicații directe atât asupra calității 
condițiilor de locuit, cât și asupra accesului la oportunități de angajare viabile. În majoritatea cazurilor, 
romilor și persoanelor vulnerabile li se oferă, în principal, locuri de muncă temporare, precare și 
neoficiale. 
- pe lângă veniturile provenite din munca sezonieră și, adesea, din munca la negru, multe familii de romi 
depind de prestațiile sociale acordate în funcție de venit, de care pot beneficia familiile mari și cetățenii 
fără mijloace financiare. Din cauza condițiilor economice și de viață precare și a lipsei de cultură 
financiară, romii își cheltuiesc adesea veniturile provenite din muncă și din prestațiile sociale în primele 
zile ale lunii și nu sunt în măsură să își satisfacă nevoile de bază în restul lunii. 
- un trai cu lipsuri prelungite are, de asemenea, efecte psihologice importante și, uneori, duce la 
dependențe diverse, care agravează precaritatea și cauzează o incapacitate de a lua decizii sau de a 
planifica eficient pe termen lung (chiar și când este vorba de o singură lună). 
- majoritatea familiilor de romi nu au acces la servicii financiare, au un nivel scăzut de economii și 
cunoștințe limitate privind finanțarea efectivă a gospodăriilor. În consecință, romii sunt adesea îndatorați 
și sunt victimele cămătăriei, căzând adesea în cercul vicios al agravării sărăciei. 
Fără a asigura un sistem de furnizare a prestațiilor sociale adecvat și fără a deschide accesul la serviciile 
financiare, eforturile făcute pentru a favoriza incluziunea romilor vor neglija un obstacol major, care 
poate fi eliminat în mod relativ eficient. 
În prezent, este absolut necesar să se facă noi ajustări și să se testeze modele pentru redistribuirea 
prestațiilor sociale și pentru acordarea unui ajutor eficace, astfel încât nevoile persoanelor vulnerabile să 
fie acoperite într-un mod multidimensional. Trebuie început prin a adopta o abordare holistică, care să 
fie aplicată în diferite domenii ale vieții. 
Proiectul-pilot propus urmărește să meargă dincolo de concepția că sărăcia este un fenomen tranzitoriu 
sau individualizat, atribuit eșecurilor unei persoane sau ale unui grup. Acesta pornește de la ideea că 
sărăcia și marginalitatea sunt fenomene ale societății care trebuie abordate dintr-o perspectivă sistemică 
și are la bază intenția de a menține demnitatea persoanelor care beneficiază de ajutor. Proiectul este 
întemeiat și pe ipoteza că persoanele sărace sunt adesea cele mai în măsură să decidă cum își cheltuiesc 
resursele (fapt confirmat de cercetarea economică și de datele longitudinale [4]), dar și că ele ar trebui 
sprijinite și abilitate în mai multe moduri. 
În plus, criza actuală cauzată de coronavirus marchează un punct de cotitură important, deoarece 
evidențiază riscul unor reacții care expun sau creează antagonisme în societate între cei care sunt 
protejați și cei care nu sunt protejați. Proiectul invită să se analizeze noi soluții universale cu o aplicare 
mai largă și mai completă, atât în ceea ce privește atenuarea consecințele crizei, cât și planificarea 
evoluției economiei și pieței muncii după criză și pe termen lung. 
Este necesar să se experimenteze cu instrumente financiare și de politică inovatoare, care să permită o 
evoluție spre prestații sociale mai eficace și investiții care să sprijine rezultate mai bune pentru persoanele 
marginalizate. Prin urmare, proiectul-pilot propus ar combina elemente și ar urmări: 
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- să susțină experimentarea în materie de politici sociale, însoțind prestațiile sociale de un pachet de 
stimulente progresive, prin intermediul cardurilor electronice; 
- să sprijine abilitarea, în special prin intermediul unor strategii de antreprenoriat și prin sentimentul de a 
fi recuperat demnitatea și de a fi stăpân pe propriul destin, cu scopul de a elimina izolarea socială 
generată de sărăcia pe termen lung; 
Utilizarea incluziunii financiare pentru a oferi romilor acces la serviciile vitale și de bază este o 
componentă a incluziunii romilor la fel de importantă ca locurile de muncă, locuințele, sănătatea sau 
educația. Există o mai mare probabilitate ca familiile care pot accesa și înțelege serviciile financiare de 
bază și care pot gestiona un cont de economii să poată folosi prestațiile sociale într-un mod mai productiv. 
Factorii de decizie politică, în cooperare cu responsabilii de proiecte, pot conecta incluziunea financiară 
de sprijinul pentru dezvoltarea personală și a întreprinderilor cu obiective în materie de dezvoltare 
umană. 
Proiectul-pilot: 
Respectând competențele și responsabilitățile statelor membre în ceea ce privește definirea și organizarea 
sistemelor lor de protecție socială, inclusiv modul în care sunt distribuite prestațiile, acest proiect-pilot 
propus are ca scop să testeze un regim alternativ de distribuire a prestațiilor sociale, care să combine 
transferul săptămânal al prestațiilor pe cardurile electronice de plată cu o abilitare continuă prin 
intermediul unor activități de îndrumare în domeniul antreprenoriatului și al dezvoltării personale, 
precum și prin cursuri de alfabetizare financiară. 
Sistemul BIG este conceput ca o combinație între prestațiile sociale existente și un pachet de stimulente 
modulat, care ar putea permite persoanelor ce iau inițiative în viața personală sau socială și comunitară 
să beneficieze de transferuri suplimentare. La acestea se vor adăuga măsuri care să contribuie la 
consolidarea capacității persoanelor de a (re)integra pe piața forței de muncă. Acest regim eșalonat ar 
permite persoanelor și familiilor să recapete controlul asupra propriului destin și să iasă treptat din cercul 
vicios al sărăciei. 
Propunerea va sprijini în mod direct experimentarea diverselor politici prin testarea unei abordări 
alternative a înțelegerii și combaterii sărăciei: 
- securitatea — un trai constant în sărăcie și lipsuri generează o presiune psihologică și limitează 
orizontul cognitiv al persoanelor aflate în situație de precaritate, împiedicându-le astfel să facă planuri pe 
termen lung sau să ia decizii mai bune în prezent. De unde reiese necesitatea de a experimenta cu 
reducerea transferurilor condiționate, menite să ofere un sentiment de siguranță, la care se adaugă 
transferuri suplimentare care urmăresc să stimuleze inițiativa personală și să susțină persoanele să preia 
controlul asupra propriului destin. 
- o gamă extinsă de resurse — accentuarea faptului că sărăcia este mai mult decât o problemă de 
distribuție (carență financiară) sau o problemă materială, ținând cont de relația cu izolarea socială și 
accesul la o gamă de resurse (bunuri materiale, competențe, resurse sociale și cetățenie), pentru a permite 
familiilor să pună în aplicare noi strategii de subzistență mai viabile. 
- investițiile în capitalul uman — investiții în oameni ca o alternativă la prestarea de beneficii, care 
servește, în esență, drept „capital de risc pentru cetățeni” și care reprezintă o nouă modalitate de a investi 
în capacitățile umane (ca în cazul întreprinderilor) și de a dizolva mediile socioculturale. 
În ceea ce privește primul aspect, experimentarea în materie de politici este evidențiată de cercetările 
privind mai multe țări care demonstrează că persoanele sărace care beneficiază de prestații sociale 
necondiționate nu își cheltuie toți banii pentru a-și îndeplini dorințele în locul necesităților. 
În ceea ce privește cel de-al doilea aspect, obiectivul este de a ajuta persoanele care beneficiază de 
prestații sociale, în special comunitățile vulnerabile și excluse din punct de vedere social, să aplice diferite 
strategii de subzistență pentru a ieși din cercul vicios al sărăciei și al îndatorării. Acest lucru va permite, 
de asemenea, crearea condițiilor propice dezvoltării economice și ameliorării nivelului de trai al celor mai 
săraci. 
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Instrumentele financiare inovatoare ar fi utilizate pentru a sprijini finanțarea acordării extinse a 
prestațiilor, datorită combinării resurselor publice și private (în special filantropice) pentru a obține 
rezultate mai bune pe plan social. 
Această acțiune se înscrie în eforturile Uniunii Europene prin care: 
sprijină inovarea socială și abordări noi, holistice în ceea ce privește furnizarea de servicii sociale, 
emanciparea grupurilor defavorizate și furnizarea de soluții transformatoare la 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 sau perfecționarea modelelor care ar putea fi extinse în întreaga Europă. 
Activități: 
Proiectul-pilot vizează să analizeze modul în care abordările inovatoare, axate pe rezultate, ar putea 
aduce o îmbunătățire a eficacității politicilor sociale, bazate în prezent pe plata prestațiilor sociale 
acordate în funcție de venituri, prin trecerea la un sistem fondat pe o abordare inteligentă. Această 
abordare ar reduce, de asemenea, costurile administrative asociate actualului sistem de plată a prestațiilor 
sociale pentru comunitățile rome marginalizate și ar crește eficiența cheltuielilor publice pe termen lung. 
Proiectul-pilot ar urma să elaboreze și să testeze soluții inovatoare, în cadrul unei abordări paneuropene 
multinaționale, care ar putea fi reproduse și amplificate pentru a obține rezultate sustenabile mai bune și 
o bunăstare socială în UE. 
Proiectul-pilot ar include următoarele elemente: 
un mecanism consolidat de acordare a prestațiilor sociale, care să fie pus în aplicare în mai multe state 
membre cu o populație mai importantă de romi; 500 de beneficiari pentru fiecare stat membru. 
- În ceea ce privește prestațiile sociale existente 
- plătite fiecărei persoane (săptămânal): fiecare bărbat și fiecare femeie ar primi prestații sociale, plata 
efectuându-se direct persoanei beneficiare și nu unui „responsabil” al familiei. Plata individuală este un 
principiu feministă esențial, care a fost ignorat sistematic de toate sistemele de securitate socială în 
secolul trecut. 
- lipsa de condiții. Nu ar trebui să li se impună beneficiarilor să cheltuiască banii în vreun fel anume. Cu 
toate acestea, condițiile prealabile prevăzute de legislația națională, cum ar fi cele legate de prezența 
obligatorie la școală a copiilor, ar trebui să fie respectate ca o condiție prealabilă pentru stimulente 
suplimentare. 
- irevocabilitate: în cursul proiectului-pilot, beneficiarii nu vor fi privați de prestațiile sociale din niciun 
motiv. Transferurile de stimulare care se adaugă la această sumă vor fi progresive și legate de anumite 
elemente și activități specifice (de exemplu, frecventarea grădiniței, activitate socială și profesională etc., 
ca etape îndeplinite pe calea către o ieșire din situația de sărăcie și dependență). 
- plata prin carduri de bază de plată electronică legate de un cont bancar gratuit sau cu costuri scăzute. 
Consolidarea capacităților și a abilităților prin abilitare, ghidare în vederea dezvoltării personale, formare 
profesională și cursuri de alfabetizare economică și financiară. Pe lângă necesitatea de a îmbunătăți 
competențele financiare ale familiilor, proiectul va urmări, de asemenea, să promoveze o abordare care să 
coreleze stimulentele financiare cu participarea la măsuri active de inserție care să conducă efectiv la 
angajare și la abilitare. 
Furnizarea de microcredite pentru proiecte personale care vizează îmbunătățirea condițiilor de viață 
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(opțional). 
Implicarea tuturor părților interesate (autorități naționale, regionale și locale, instituții financiare, 
angajatori, organizații non-profit etc.). 
Pe lângă faptul că participă la realizarea obiectivelor planului de acțiune pentru punerea în aplicare a 
Pilonului european al drepturilor sociale, acest proiect-pilot s-ar înscrie în cadrul planului de acțiune al 
UE pentru o Europă socială puternică pentru tranziții juste, al semestrului european și al punerii în 
aplicare a inițiativei UE pentru egalitatea și incluziunea romilor, inițiative la care ar încerca, de 
asemenea, să contribuie. 
El ar putea fi pus în aplicare în cadrul unui mecanism de contractare cu rezultate sociale. 
După ce a fost testat în mai multe locuri care dețin comunități rome semnificative, modelul ar putea 
inspira reforme ale sistemelor de protecție socială din Bulgaria, Cehia, România, Ungaria, Slovacia și 
alte țări. 
Referințe: 
[1] https://fra.europa.eu/en/publication/2016/second-european-union-minorities-and-discrimination-
survey-roma-selected-findings 
[2] Eurostat 2016 
[3] Conform teoriei lui Michael Burawoy, structura procesului de muncă, datorită autonomiei sale 
relative și mecanismelor-cheie, produce consimțământul; în Poverty, segregation and social exclusion of 
Roma communities in Slovakia(Sărăcia, segregarea și excluziunea socială a comunităților de romi din 
Slovacia), https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=737888 
[4] Esther Duflo, Good Economics for hard Times (Public affairs): New York 277-323 

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 urmărește să ofere un răspuns la ineficacitatea politicilor existente în materie de protecție 
socială în ceea ce privește demersul de a scoate persoanele afectate de sărăcie pe termen lung, inclusiv 
populația romă, din această situație prin intermediul unor instrumente financiare și de politică inovatoare. El 
intenționează să reformeze sistemul de acordare a prestațiilor sociale prin introducerea cardurilor de plată 
electronică și să doteze beneficiarii cu mijloacele necesare pentru a aplica alte strategii de subzistență. 
Proiectul va sprijini experimentarea de politici sociale locale și, în acest sens, va contribui, mai general, la 
politica Comisiei în materie de incluziune socială și finanțare. 

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

Proiect de amendament 255 === CULT/5905 === 

Depus de Comisia pentru cultură și educație 

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

Se adaugă: PP 07 21 02 
 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 07 21 02       850 000 450 000 850 000 450 000 
Rezervă           

Total       850 000 450 000 850 000 450 000 

Rubrică: 
Proiect-pilot - Reprezentarea și includerea refugiaților și migranților în mass-media 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Durata proiectului pilot: 2 ani. 
Reprezentarea și vizibilitatea mediatică a grupurilor vulnerabile, cum ar fi migranții și refugiații, 
continuă să fie foarte marginală în mass-media dominantă din întreaga Europă. Mișcările migratorii și 
de refugiați sunt chestiuni globale, al căror impact afectează Europa la nivel local, la nivel național și la 
nivelul UE. Înainte de criza de gestionare a migrației din 2015, migranții și refugiații erau inexistenți în 
mass-media dominantă. Dezinformarea și stigmatizarea are loc mai ales în discursurile naționale, mai 
degrabă decât în cele de la nivelul UE, dar impactul acestora este resimțit la o scară mult mai largă. După 
2015, mass-media a început să exploateze aspectele legate de migrație pentru a alimenta retorica 
negativă, antieuropeană și naționalistă în statele membre ale UE, creând precedente periculoase în 
schimbarea opiniei publice și chiar afectând rezultatele electorale, nemaivorbind de provocările pe care le 
prezintă pentru solidaritatea UE. 
Informațiile despre reprezentarea în mass-media a migranților și a refugiaților nu sunt abundente, dar 
există numeroase exemple colectate și prezentate în diverse publicații. Eurobarometrul Special 469 al 
Comisiei Europene din 2018 : „Integrarea imigranților în Uniunea Europeană” pune opinia publică în 
fața unor fapte și cifre care clarifică imaginea și percepțiile denaturate promovate despre migrație în 
întreaga Uniune. Indiferent de mediile din care provin, refugiații și migranții sunt rareori interogați sau 
citați în articolele de presă. Aceștia sunt arătați cu degetul, dar rareori ascultați. Se decide pentru ei fără 
să fie în general consultați. Mass-media îi portretizează de obicei într-un mod stigmatizant: ca persoane 
străine periculoase, ca victime, ca infractori, ca cei care ar ocupa locurile noastre de muncă; opiniile și 
punctele de vedere ale migranților și refugiaților sunt în general inexistente în mass-media tradițională. 
Prezentul proiect-pilot vizează să rezolve aceste probleme recurente, promovând o mass-media favorabilă 
incluziunii în Europa, care să ia în considerare aceste voci, și investind în aceasta. Scopul său este de a 
schimba discursul actual din mass-media și de a pune capăt stigmatelor cu privire la locul și rolul 
refugiaților și migranților în societățile și comunitățile din Europa. Acesta va permite ca vocile lor să fie 
auzite în fluxul mediatic obișnuit și pe platformele digitale. Proiectul va permite pătrunderea și integrarea 
în discursul mass-media european a unor puncte de vedere externe care, chiar dacă nu sunt axate pe 
Europa, sunt totuși interesante pentru proiectul european. Acesta va contribui la valorile de 
nediscriminare, diversitate, includerea echitabilă a noilor veniți - refugiați și migranți - în mass-media 
europeană. Proiectul va sprijini combaterea dezinformării și a polarizării discursului mediatic prin 
cooperare și dezvoltarea competențelor. La proiect vor participa cetățenii Uniunii, factorii de decizie 
locali, naționali și europeni, mass-media (publică, națională și internațională), migranții și refugiații, 
platformele profesionale și civice și părțile interesate implicate în acest subiect. 
Acțiuni-cheie: 
Identificarea și examinarea bunelor practici existente (politici, temei juridic, instrumente, programe, 
unelte etc.) legate de mass-media favorabilă incluziunii și difuzarea lor în întreaga UE prin intermediul 
unor conferințe ale experților, al activităților și publicațiilor multilaterale (online și offline). 
Elaborarea de recomandări specifice pentru a integra, în toate programele UE, relatări și comunicări 
favorabile incluziunii din mass-media. 
Extinderea și valorificarea bunelor practici existente și a comunităților de cunoștințe în toate statele 
membre ale UE, pentru a integra modelele de includere reușită și modele de mass-media etică care 
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asociază mass-media, serviciile publice de radiodifuziune, Uniunea Europeană de Radio și Televiziune 
etc. 
Schimbul de cunoștințe profesionale și învățarea reciprocă pentru jurnaliști în materie de comunicare 
sensibilă. 
Stabilirea de noi practici de colaborare, a învățării reciproce și a formării profesionale pentru nou - veniți 
(refugiați și migranți) pentru a promova spiritul critic în abordări, cunoștințe, competențe și în consumul 
de mass-media și internet; Înzestrarea lor cu competențe și instrumente pentru a schimba modul în care 
sunt create și răspândite știrile. 
Completarea instrumentelor existente și dezvoltarea de noi instrumente pentru a combate dezinformarea 
care vizează refugiații și migranții și pentru a permite o cooperare mai strânsă între verificatorii de fapte 
și cercetători cu scopul de a elabora discursuri pozitive privind migrația. O strânsă colaborare cu 
Observatorul european al mass-mediei digitale pentru a analiza fenomenul dezinformării și a dezvolta 
soluții comune. 

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: 
Prezentul proiect-pilot are drept obiectiv să se ocupe de aceste probleme recurente, promovând o mass-
media favorabilă incluziunii în Europa, care să ia în considerare aceste voci, și investind în aceasta. Scopul 
său este de a schimba discursul actual din mass-media, de a se alătura verificatorilor de fapte și cercetătorilor 
și de a pune capăt stigmatelor cu privire la locul și rolul refugiaților și migranților în societățile europene, 
combătând astfel dezinformarea. Proiectul va permite pătrunderea și integrarea în discursul mass-media 
european a unor puncte de vedere externe care, chiar dacă nu sunt axate pe Europa, sunt totuși interesante 
pentru proiectul european. 

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

Proiect de amendament 8 === AFCO/6430 === 

Depus de Comisia pentru afaceri constituționale 

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

Se adaugă: PP 07 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 07 21 02       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 — Învățarea cetățeniei europene și mondiale 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Acest proiect-pilot are ca obiectiv aprofundarea dimensiunii europene și mondiale a cetățeniei în 
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sistemele de învățământ din UE. Prin dezvoltarea unei programe demonstrative în aceste domenii, 
următoarea generație de europeni ar trebui să dobândească o mai bună înțelegere a proiectului european 
și a apartenenței lor la comunitatea mondială. Elevii din învățământul primar și secundar ar trebui să 
învețe despre istoria și patrimoniul Uniunii Europene, instituțiile și funcționarea acesteia, cum să lucreze 
și să trăiască în medii multiculturale, cum să participe activ la afacerile europene, precum și să își 
înțeleagă drepturile și obligațiile în calitate de cetățeni europeni. Într-o lume din ce în ce mai globalizată, 
este, de asemenea, important ca ei să cunoască arhitectura internațională și multilaterală, în special într-
o perioadă în care cooperarea internațională se află sub presiune. Istoria și valorile europene ar trebui să 
fie integrate într-o perspectivă globală și să evite prejudecățile eurocentrice. În plus, având în vedere că 
economia este din ce în ce mai globalizată, a învăța să lucrezi cu alte persoane la nivel internațional va fi 
o competență fundamentală pentru generațiile viitoare. 

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: 
Mai mult decât un deficit democratic, UE și instituțiile internaționale se confruntă cu un deficit de 
cunoștințe. Există o lipsă de înțelegere cu privire la modul de predare și de evaluare a cetățeniei europene și 
mondiale, având în vedere multiplele sale dimensiuni (patrimoniu, istorie, instituții etc.) și competențele 
non-tehnice (munca în diversitate, cetățenia activă etc.). Acest proiect urmărește să elimine acest deficit prin 
reunirea unei comunități mondiale de cadre universitare europene și internaționale, factori de decizie, 
studenți și profesori pentru a concepe și testa o programă demonstrativă privind cetățenia europeană și 
mondială. 

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

Proiect de amendament 241 === EMPL/5618 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

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

Se adaugă: PP 07 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 07 21 03       1 800 000 900 000 1 800 000 900 000 
Rezervă           

Total       1 800 000 900 000 1 800 000 900 000 

Rubrică: 
Proiect-pilot — Studiu despre singurătate, cu accent pe sănătatea mintală 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Există dovezi științifice la nivel mondial care arată că singurătatea, lipsa unor rețele de sprijin sau a 
competențelor de comunicare au consecințe asupra sănătății (fizice și mintale) și consecințe sociale la 
nivel individual, precum și un impact economic asupra capacității de muncă a oamenilor și asupra 
capacității de interacțiune în societate. Singurătatea are multe simptome (de exemplu, depresia) care 
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primesc uneori tratament medical, dar cauzele profunde ale problemei rămân nerezolvate. Efectul 
singurătății a ieșit în evidență pe scară largă în timpul crizei provocate de Covid-19, ceea ce a permis să se 
dovedească efectele negative ale izolării asupra coeziunii sociale și a sănătății mintale. Singurătatea și 
criza provocată de Covid-19 vor avea un impact major asupra demografiei europene, nu numai în ceea ce 
privește sănătatea și gradul de interconectare socială, ci și asupra economiei, prin prisma productivității. 
Într-o lume aflată în mișcare și schimbare rapidă, în care adesea contactele sunt mai mult virtuale decât 
fizice, în special în perioadele de izolare, de autoizolare sau de carantină, în care populațiile îmbătrânesc 
și sunt diverse din punct de vedere cultural și în care competențele lucrătorilor sunt supuse unor exigențe 
complexe, un număr din ce în ce mai mare de oameni se simt lăsați de o parte. Componenta individuală a 
societății se erodează prin izolare și sfârșește prin a se transforma în singurătate. În puținele țări în care 
au fost efectuate studii privind singurătatea înainte de criza provocată de Covid-19, aproximativ 80 % din 
oameni afirmă că se simt singuri în mod ocazional și un procent de 10-13 % spun că se simt singuri în 
mod permanent. Nu numai persoanele în vârstă, ci în special tinerii sunt profund afectați, cel mai mare 
număr înregistrându-se în rândul tinerilor adolescenți. În acest moment, puținele studii existente 
utilizează criterii, grupe de vârstă diferite și definiții diferite. La nivelul UE au avut loc mai multe 
inițiative la scară mică: 
Sinteză a politicii privind „Singurătatea — o povară care afectează în mod inegal persoanele în Europa”, 
cu dovezi și date referitoare la acest subiect. 
Proiectul VulnerABLE vizează o mai bună înțelegere a celor mai eficiente metode de îmbunătățire a 
sănătății persoanelor care trăiesc în situații de vulnerabilitate și izolare, să identifice și să recomande 
strategii politice bazate pe date concrete, să facă cunoscute constatările în această privință și să sprijine 
consolidarea capacităților în statele membre. 
 În Germania, în septembrie 2019, mai multe state membre au participat la o evaluare inter pares, care s-
a concentrat pe proiecte, măsuri și strategii de combatere a izolării sociale, a singurătății și a excluziunii 
sociale la o vârstă avansată. 
Sondajul european privind calitatea vieții, cu informații privind singurătatea, printre altele, raportul viitor 
intitulat „Viața , munca și COVID-19”. 

Deși aceste activități oferă perspective diferite și parțiale privind singurătatea, este evident că este necesar 
un studiu global, care să utilizeze date comparabile, pentru a obține mai multe informații complete și a 
oferi soluții eficiente și durabile, cu participarea părților interesate. Prin urmare, studiul ar trebui să 
aducă o nouă valoare adăugată, evitând în același timp duplicarea. 
Singurătatea și efectele sale de durată asupra excluziunii sociale și a sănătății mintale se regăsesc în 
fiecare grupă de vârstă și de gen. În majoritatea țărilor, singurătatea îi afectează mai mult pe bărbați, deși 
datele în acest sens sunt puține. Se pare că decalajul dintre est și vest și dintre nord și sud reflectă, de 
asemenea, diferențe de gen, în țările din est femeile fiind afectate mai mult de singurătate decât bărbații, 
în timp în Europa de Vest bărbații sunt aceia care suferă mai mult de singurătate. 
Unele state membre ale UE au început o politică activă la nivel național, regional sau local de combatere 
a singurătății. Numeroase inițiative au fost lansate de proiecte ale unor organizații de caritate sau lansate 
la telefon, de dezvoltatori de locuințe pentru grupuri de vârstă diferite, de întâlniri cu persoanele în 
vârstă. Irlanda, de exemplu, are un plan național de abordare a problemei singurătății în rândul 
cetățenilor în vârstă. Cu toate acestea, lipsește o abordare europeană, iar disparitățile dintre țări sunt 
semnificative. O perspectivă europeană, o rețea și date la nivelul UE sunt esențiale pentru înțelegerea 
singurătății și a impactului acesteia asupra excluziunii sociale și a sănătății mintale a populației, pentru a 
se putea apoi acționa și a se găsi soluții concrete, împreună cu responsabilii de la nivel regional și local. 
Proiectul 
Acest proiect-pilot urmărește să analizeze și să compare actualele politici naționale și regionale care 
vizează problema singurătății, să colecteze date cuprinzătoare și comparabile la nivelul UE, să analizeze 
impactul crizei provocate de Covid-19 ași să prezinte în mod coerent cele mai bune practici și 
recomandări pentru combaterea problemelor de excluziune socială și sănătate mintală legate de 
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singurătate. 
Proiectul este împărțit în patru etape: 
1) Prima etapă va fi dedicată analizării studiilor și inițiativelor privind problema singurătății, realizate la 
nivel local, regional și (inter)național, private sau publice. Aceste inițiative vor face obiectul unei analize 
pentru a se stabili în ce măsură și în ce domenii specifice se pot dovedi utile cu pentru a contribui la 
atenuarea sau prevenirea fenomenului reprezentat de singurătate. O parte integrantă a acestei prime 
etape va fi realizarea unui studiu cuprinzător la nivelul UE cu privire la impactul singurătății, pe baza 
datelor existente și a celor nou- colectate, inclusiv privind impactul (de durată) al crizei provocate de 
Covid-19, date defalcate pe diferențe de gen și reflectând disparitățile regionale. 
2) A doua etapă va reuni toate inițiativele pe o platformă ușor accesibilă și ușor de utilizat, pentru a 
sprijini în mod direct părțile interesate și persoanele afectate și a furniza informații privind modalitățile 
de a diminua problema reprezentată de singurătate. 
3) A treia etapă va reuni (virtual) actori și părți interesate implicate pe tema singurătății („pacienți”, 
organizații, sindicate, organizații caritabile/de voluntariat, factori de decizie, inovatori societali). La o 
reuniune la nivel înalt, aceștia vor avea ocazia de a discuta despre aspecte/cauze profunde/simptome ale 
singurătății și despre impactul acesteia asupra excluziunii sociale și a sănătății mintale, despre diferitele 
etape și profiluri de persoane afectate de singurătate (grupe de vârstă, gen, context cultural, loc etc.), 
pentru a defini când și unde începe singurătatea. Participanții vor dezbate, de asemenea, rolul 
platformelor de comunicare socială și al digitalizării (impactul pe care îl are discursul online de incitare 
la ură asupra sănătății mintale etc.). 
4) Cea de-a patra etapă va fi reprezentată de acțiuni subsecvente la nivelul UE și va cuprinde prezentarea 
celor mai bune practici și recomandări pentru combaterea problemelor de excluziune socială și de 
sănătate mintală legate de singurătate, pe baza rezultatelor etapelor anterioare. Se va realiza o prezentare 
clară a acțiunilor, care va identifica grupuri-țintă și măsurile cele mai eficiente privind obiectivele pe 
termen scurt și lung, precum și o imagine de ansamblu a grupurilor de părți interesate. 

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: 
Singurătatea este un fenomen îngrijorător și din ce în ce mai răspândit, cu o gamă largă de efecte negative, 
printre altele asupra excluziunii sociale și a sănătății mintale, astfel cum a reieșit în timpul carantinei impuse 
de pandemia de coronavirus. Din ce în ce mai mulți oameni se simt lăsați la o parte, din cauza reducerii 
coeziunii sociale, din cauza digitalizării, a inegalității veniturilor și a schimbării modelelor de comunicare. 
Pentru a combate în mod eficace problema singurătății și efectele sale de alienare asupra societății, UE are 
nevoie de date, de cercetare și de o vedere de ansamblu asupra politicilor și bunelor practici existente. 

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

Proiect de amendament 256 === CULT/5906 === 

Depus de Comisia pentru cultură și educație 

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

Se adaugă: PP 07 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 07 21 03       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 — Sprijinirea tranziției digitale a mijloacelor de informare locale și regionale în contextul 
dificultăților financiare actuale 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Mijloacele de informare locale joacă un rol important pentru comunitățile lor. Acestea nu numai că 
furnizează informații care nu sunt disponibile în altă parte și îi trag la răspundere pe reprezentanții 
puterii la nivel local, dar și acționează ca o forță de constrângere și ca vector de emancipare pentru 
comunitățile lor. Fără o mass-media locală puternică, dezinformarea, amplificată de platformele de 
comunicare socială, se poate răspândi mai ușor la nivel regional. Astfel, știrile locale au un rol unic și 
inestimabil în societățile noastre democratice. 
Cu toate acestea, însăși existența mijloacelor de informare locale a devenit incertă în multe state membre. 
Publicul lor se îndreaptă din ce în ce mai mult către mass-media din mediul digital și mobil, inclusiv către 
platformele de comunicare socială. Între timp, agențiile de publicitate se orientează în primul rând către 
platformele online dominate în cea mai mare parte de SUA. Nefiind în măsură să concureze direct cu 
aceste platforme și confruntându-se cu dificultăți financiare ca urmare a scăderii veniturilor din 
publicitate, modelul tradițional de afaceri al mijloacelor de informare locale a fost complet subminat. 
Acest lucru a dus la reducerea redacțiilor și la concedieri, la consolidări și chiar la falimente, care, la 
rândul lor, nu numai că au redus pluralismul mijloacelor de informare în masă, dar, în unele cazuri, 
chiar au subminat procesele democratice de la nivel local. Impactul pandemiei de COVID-19 și pierderea 
bruscă a veniturilor din publicitate rezultată reprezintă o nouă provocare pentru ecosistemul mass-media 
de la nivel local. Există un risc ridicat de subminare a unei părți esențiale a infrastructurii noastre 
democratice. 
Pentru a rămâne în pas cu timpul și a evita dispariția, mijloacele de informare locale și regionale 
tradiționale trebuie să se adapteze de urgență trecând la mediul digital. Printre altele, acestea trebuie să 
își modernizeze infrastructurile TIC, să dezvolte platforme digitale moderne și modele de abonamente 
online, să utilizeze în mod eficace instrumente și date analitice, inclusiv pentru a ajunge mai bine la 
public, și să își perfecționeze personalul pentru a valorifica pe deplin potențialul digital. Toate acestea 
necesită cunoștințe și investiții suplimentare de care au nevoie mijloacele de informare locale. 

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: 
Mijloacele de informare locale și regionale joacă un rol indispensabil, oferind conținut informativ de calitate, 
luptând împotriva dezinformării și asigurând pluralismul și diversitatea lingvistică în mass-media. Pentru a 
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evita dispariția, acestea trebuie să treacă la mediul digital. Cu toate acestea, din cauza scăderii veniturilor, 
amplificată de epidemia de COVID-19, mijloacele de informare locale nu dispun de cunoștințele și 
investițiile necesare. Beneficiind de orientările necesare, mass-media locală va fi în măsură să treacă la 
mediul digital și să valorifice pe deplin oportunitățile oferite de acesta pentru a rămâne în pas cu timpul și a 
dezvolta modele de afaceri viabile. 

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

Proiect de amendament 9 === AFCO/6431 === 

Depus de Comisia pentru afaceri constituționale 

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

Se adaugă: PP 07 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 07 21 03       3 000 000 1 800 000 3 000 000 1 800 000 
Rezervă           

Total       3 000 000 1 800 000 3 000 000 1 800 000 

Rubrică: 
Proiect-pilot — Adunările temporare ale cetățenilor: transformarea consensului societal într-un mod de a 
acționa și stabilirea celor mai bune practici pentru a implica cetățenii într-o mai mare măsură în viața 
publică a UE 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Numărul crizelor semnificative cu care s-a confruntat Uniunea demonstrează că UE trebuie să implice 
cetățenii într-o măsură mai mare în cadrul unui exercițiu ascendent. Adunările cetățenilor sunt exerciții 
de democrație deliberativă, care reunesc o secțiune transversală a societății pentru a dezbate și a oferi 
consiliere cu privire la anumite provocări societale. Deși în trecut au avut loc dialoguri cu cetățenii UE, 
aceste adunări temporare ar reprezenta o șansă rară pentru cetățeni de a lua locul reprezentanților lor și 
de a soluționa ei înșiși problemele. Dacă este realizat corect, cetățenii pot transforma consensul cu privire 
la chestiuni importante într-un consens cu privire la o modalitate de a acționa mai bine. Rezultatele 
pozitive ar contribui la apropierea cetățenilor de 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: 
Proiectul-pilot urmărește să creeze adunări ale cetățenilor la nivel european selectate aleatoriu pentru a 
discuta una sau mai multe chestiuni sociale importante care sunt relevante pentru UE și pentru a stabili cele 
mai bune practici de implicare mai mare a cetățenilor în viața publică a UE. 

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

Proiect de amendament 901 === R-E//7470 === 

Depus de Grupul Renew Europe 
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------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 07 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 07 21 04       10 000 000 500 000 10 000 000 500 000 
Rezervă           

Total       10 000 000 500 000 10 000 000 500 000 

Rubrică: 
Proiect-pilot — Platforma educațională privind statul de drept 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

OBIECTIV 
Acest proiect-pilot va dezvolta un pachet educațional cu module interactive privind statul de drept, 
destinat elevilor din învățământul secundar din întreaga UE. Modulele vor fi disponibile pe o platformă 
online, care va facilita, de asemenea, schimbul virtual dintre profesori din întreaga UE. Aceste module 
interactive privind statul de drept vor fi disponibile în toate limbile oficiale ale UE și vor fi menite să ajute 
școlile și profesorii să își dezvolte cunoștințele despre statul de drept. 
CONTEXT 
Respectarea statului de drept este o componentă esențială pentru calitatea de membru al Uniunii și pentru 
a garanta funcționarea democratică atât a statelor membre, cât și a Uniunii în ansamblul său. 
Respectarea statului de drept este o condiție prealabilă pentru exercitarea de către cetățeni a drepturilor 
lor fundamentale. De asemenea, un spațiu european de justiție, precum și o piață internă în care legile 
sunt aplicate uniform nu pot exista fără aderarea deplină la statul de drept. Statul de drept stă la baza 
oricărei societăți democratice și încurajează încrederea cetățenilor în instituțiile publice, inclusiv în 
sistemul judiciar. 
Cu toate acestea, în ultimii ani, statul de drept în UE a trecut prin mai multe încercări. Instituțiile 
europene și guvernele mai multor state membre și-au exprimat îngrijorarea cu privire la regresul statului 
de drept. În numeroasele sale rezoluții referitoare la deteriorarea statului de drept, Parlamentul European 
a subliniat faptul că, în temeiul tratatelor, Comisia este responsabilă de garantarea respectării statului de 
drept ca valoare fundamentală a Uniunii. 
Ca parte a răspunsului său la aceste provocări, în aprilie 2019, Comisia a prezentat Comunicarea sa 
intitulată „Consolidarea în continuare a statului de drept în cadrul Uniunii”, în care a identificat trei 
piloni prin care se poate asigura respectarea efectivă a statului de drept. Primul pilon este promovarea și 
se referă la consolidarea cunoștințelor privind statul de drept și la promovarea unei culturi comune a 
statului de drept. Ca urmare a acestei comunicări, Comisia a primit contribuții de la o gamă diversă de 
părți interesate. Marea majoritate a contribuțiilor subliniază că publicul larg trebuie să fie mai bine 
informat cu privire la standardele existente privind statul de drept, de exemplu cu ajutorul societății civile 
și al educației. 
Studiile confirmă lipsa de cunoștințe a cetățenilor UE în ceea ce privește statul de drept. Studiul special 
Eurobarometru privind statul de drept din iulie 2019 arată că, deși marea majoritate a cetățenilor 
consideră că principiile statului de drept sunt foarte importante, ei nu se simt suficient de bine informați 
cu privire la valorile fundamentale ale UE. Cunoașterea mai aprofundată a statului de drept poate fi în 
beneficiul cetățenilor, în special al tinerilor. După cum s-a subliniat în Convenția de la Veneția, „statul de 
drept se poate dezvolta numai într-o țară ai cărei locuitori se simt responsabili în mod colectiv de punerea 
în aplicare a acestui concept, făcând din acesta o parte integrantă a propriei lor culturi juridice, politice și 
sociale.” 
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În Planul său de acțiune din iulie 2019, Comisia recunoaște că sistemele de învățământ din statele 
membre joacă un rol important în consolidarea statului de drept, prin „asigurarea includerii statului de 
drept în dezbaterile publice și în programele de învățământ”. Cu toate acestea, în școlile din UE nu există 
efectiv acțiuni de învățare și sensibilizare cu privire la statul de drept. De la Declarația din 2015 privind 
„Promovarea cetățeniei și a valorilor comune ale libertății, toleranței și nediscriminării prin educație”, 
adoptată la Paris, numeroase state membre au integrat educația civică în programele lor școlare 
naționale. Cu toate acestea, un studiu din 2017 al Agenției executive pentru educație, audiovizual și 
cultură arată că statul de drept nu este un punct de interes în cadrul materiei educație civică, ceea ce 
conduce la un deficit de cunoștințe în rândul generației mai tinere. 
Platforma pentru educație privind statul de drept urmărește să elimine această lacună. Acest proiect-pilot 
va contribui la consolidarea cunoștințelor și a respectării statului de drept prin educație, prin dezvoltarea 
de instrumente și de conținut, pe care cadrele didactice din UE le pot integra în practicile lor de predare și 
de învățare. 
În ciuda programelor existente ale UE care oferă finanțare pentru dezvoltarea de pachete educaționale, 
cum ar fi programul Erasmus +, platforma e-Twinning și platforma multilingvă School Education 
Gateway, în prezent nu există nicio platformă a UE în domeniul educației dedicată promovării statului de 
drept în învățământul secundar. Acest proiect-pilot este unic în acest sens, deoarece va oferi materiale 
educaționale privind statul de drept tuturor școlilor secundare din UE, într-un mod proactiv. Aceasta este 
o alternativă la situația în care trebuie să ne bazăm pe un consorțiu care cere finanțare în cadrul 
oportunităților existente ale UE și care ar produce doar un conținut limitat, specific intereselor 
particulare urmărite. Crearea unui fond specific în acest scop va garanta astfel că același pachet 
educațional este disponibil în întreaga Uniune, în toate limbile UE, și nu doar în limbile utilizate de 
organizațiile care solicită finanțare din partea UE prin intermediul canalelor existente. 
IMPLEMENTAREA 
Pachetul educațional: module interactive și spațiu de schimb pentru profesori 
Pentru a acoperi deficitul de cunoștințe menționat mai sus, acest proiect-pilot se va axa pe generarea de 
cunoștințe privind statul de drept destinate tinerilor. Pentru a realiza acest lucru, fondul va urmări: 
elaborarea unui pachet educațional cu module interactive, care va fi disponibil online în toate limbile 
oficiale ale UE și va fi oferit profesorilor din instituțiile de învățământ secundar din întreaga UE, ca 
mijloc de completare a materialelor lor didactice legate de societate, justiție și educație civică; 
crearea unui spațiu de schimb online pentru profesorii din întreaga UE care lucrează cu acest pachet de 
materiale. 
Pachetul educațional ar trebui să conțină cel puțin următoarele elemente: 
înțelegerea statului de drept și a principiilor sale fundamentale (cum ar fi egalitatea în fața legii, 
separarea puterilor, accesul la justiție etc.); 
importanța și istoria statului de drept în constituțiile naționale și în Uniunea Europeană; 
interconectarea dintre statul de drept și drepturile fundamentale, democrație și cetățenie; 
instrumente practice, materiale video și exerciții interactive pentru dezbateri privind statul de drept în 
legătură cu viața, societatea și comunitatea elevilor. 
Structura organizatorică 
Conținutul pachetului educațional ar trebui să fie elaborat de o organizație sau o rețea independentă, cu 
expertiză în statul de drept, didactică și platforme online, pentru a se asigura că conținutul pachetului 
este atât relevant, cât și factual, precum și accesibil elevilor din învățământul secundar. 
Ghidul din 2019 intitulat „Consolidarea statului de drept prin educație”, publicat de Organizația 
Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) și Biroul Națiunilor Unite pentru 
Droguri și Criminalitate (UNODC), poate fi un punct de plecare util. 
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REZULTATELE DORITE 
sprijinirea cadrelor didactice și a școlilor în elaborarea unor cursuri privind statul de drept în statele lor 
membre și în UE; 
promovarea cunoașterii statului de drept în rândul tinerilor cetățeni ai UE și contribuția la o cultură 
comună a statului de drept; 
creșterea sentimentului de apartenență la valorile europene, acordând atenție statului de drept în ordinea 
constituțională a fiecărui stat membru; 
consolidarea capacității legate de educația privind statul de drept la nivel european, național și local prin 
creșterea disponibilității materialelor de orientare și prin facilitarea schimbului de bune practici; 
contribuția la dezvoltarea și competențele de gândire critică ale tinerei generații prin sprijinirea educației 
cetățenești existente. 

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 ciuda programelor existente ale UE care sprijină dezvoltarea de conținut și de pachete educaționale și 
schimbul de bune practici, cum ar fi programul Erasmus +, platforma e-Twinning și platforma multilingvă 
School Education Gateway, în prezent nu există nicio platformă a UE în domeniul educației dedicată 
promovării statului de drept în învățământul secundar. Având în vedere că educația poate contribui la 
consolidarea statului de drept, acest proiect urmărește să elimine acest neajuns, prin promovarea 
cunoștințelor privind statul de drept în rândul tinerilor cetățeni ai UE, contribuind astfel la o cultură comună 
a statului de drept. 

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

Proiect de amendament 242 === EMPL/5619 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

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

Se adaugă: PP 07 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 07 21 04       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 — Rețeaua europeană a persoanelor în vârstă 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

La nivelul UE, două organizații, platforma AGE și Eurag, promovează și fac auzite interesele celor 200 
de milioane de cetățeni în vârstă de peste 50 de ani din Uniunea Europeană, precum și sensibilizează 
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cetățenii în legătură cu aspectele care îi preocupă cel mai mult pe cei în vârstă. 
Activitatea lor se concentrează asupra unei game largi de domenii de politică care afectează persoanele în 
vârstă și pensionarii, inclusiv asupra unor aspecte precum combaterea discriminării, încadrarea în 
muncă a lucrătorilor în vârstă și îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate, protecția socială, 
reformele în materie de pensii, incluziunea socială, sănătatea, relele tratamente aplicate persoanelor 
vârstnice, solidaritatea între generații, cercetarea, accesibilitatea transportului public și a clădirilor, 
precum și noile tehnologii. 
Aceste organizații sunt active atât la nivel regional și național, cât și la nivelul UE. 
În timp ce UE acordă un sprijin considerabil organizării și reprezentării tinerilor la nivel european 
pentru a le permite să influențeze viitorul și să intre în contact cu reprezentanții lor aleși, organizațiile 
care reprezintă persoanele în vârstă din Europa nu au beneficiat însă de același nivel de sprijin până în 
prezent. 
Trebuie remarcat faptul că, în cursul ultimei legislaturi, Parlamentul European a fost activ pe această 
temă, prin intermediul subgrupului din intergrupul pentru o îmbătrânire activă și solidaritate între 
generații, care a organizat o serie de evenimente ad-hoc. 
Acest proiect-pilot completează activitățile organizațiilor care reprezintă persoanele în vârstă, în special 
pentru ca acestea să fie mai bine reprezentate la nivelul UE. 
În 2021, ar putea fi organizată o întâlnire a persoanelor în vârstă (ESE 2021), după modelul întâlnirilor 
tinerilor europeni 2018 (EYE 2018 - https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/eye-
2018), reunind persoanele în vârstă din toate regiunile Uniunii Europene la Strasbourg sau Bruxelles 
pentru a-și face auzită vocea cu privire la viitorul Europei. Ulterior, s-ar putea stabili o Adunare a 
cetățenilor în vârstă din UE, un Parlament al persoanelor în vârstă, tot după modelul Parlamentului 
Tinerilor. Parlamentul persoanelor în vârstă ar putea să se reunească la 1 octombrie, cu ocazia Zilei 
internaționale a persoanelor în vârstă, și ar putea funcționa ca organ consultativ al Comisiei Europene și 
al Parlamentului European privind efectele legislației UE asupra persoanelor în vârstă. 

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 acordă un sprijin considerabil pentru a consolida organizarea și reprezentarea tinerilor, pentru a le 
permite să influențeze viitorul și să intre în contact cu reprezentanții lor aleși. Persoanele în vârstă merită și 
ele să fie sprijinite de UE în acest sens. Prin urmare, ele au nevoie de o inițiativă similară Parlamentului 
European al Tinerilor pentru a putea participa pe deplin la viața politică și socială la nivelul UE. Acest 
proiect-pilot completează activitățile organizațiilor care reprezintă persoanele în vârstă, în special pentru a le 
permite să fie mai bine reprezentate și ascultate la nivelul UE. 

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

Proiect de amendament 257 === CULT/5907 === 

Depus de Comisia pentru cultură și educație 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
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Se adaugă: PP 07 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 07 21 04       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 - Internaționalizarea experiențelor și modelelor inițiativei Capitala Europeană a Culturii 
Partajarea modelelor de guvernanță și a schimburilor interculturale pentru a consolida co-crearea și 
parteneriatele. 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Proiectul exploatează potențialul de internaționalizare neutilizat în prezent al inițiativei Capitala 
Europeană a Culturii pentru a favoriza o mai bună partajare a modelelor de guvernanță și a 
experiențelor interesante și reușite ale inițiativei Capitala Europeană a Culturii. Proiectul are ca obiectiv: 
o să orienteze, să regrupeze și să creeze rețele cu parteneri internaționali; 
o să propună acțiuni de formare și de îndrumare, 
o să se ocupe împreună de chestiuni comune, 
să utilizeze pe deplin sinergiile pentru dezvoltarea de programe internaționale, 
o să acopere cu acuratețe punctele de vedere asupra istoriei și patrimoniului comun; 
o să intre în contact cu diverse grupuri-țintă și 
o să permită realizarea mai multor schimburi interculturale. 
Această inițiativă globală ar putea fi demarată într-o primă etapă cu continentul african, care și-a 
exprimat deja interesul de a începe un model de capitale africane ale culturii. 
Aceste acțiuni ar trebui să permită o participare mai largă a capitalelor europene ale culturii la rețele 
mondiale (culturale/ politice) de orașe, contribuind la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
ONU și la diferitele inițiative de capitale regionale ale culturii din lume. În același timp, programele 
inițiativei Capitala Europeană a Culturii ar beneficia de o mai mare libertate de creație, asociind noi 
industrii artistice și creative din afara UE, ceea ce ar contribui la depășirea stereotipurilor persistente în 
anumite cercuri ale sectorului cultural și ale populației UE și ar spori vizibilitatea programelor Capitala 
Europeană a Culturii pentru un public internațional și o participare neeuropeană. 
DG preferată: DG DEVCO în colaborare cu DG EAC/EACEA 

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 contribuie la strategia Uniunii pentru relațiile culturale internaționale, în special la componentele 
referitoare la o mai mare cooperare între orașe și între persoane, precum și la obiectivele de parteneriat 
internațional ale noii Comisii, împărtășind modelul Capitale ale culturii în toată lumea. El se desfășoară în 
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paralel cu un număr tot mai mare de inițiative privind capitalele culturii din alte regiuni ale lumii - cea mai 
recentă fiind capitala africană a culturii. Proiectul se referă, de asemenea, la cooperarea consolidată dintre 
Uniunea Europeană și Uniunea Africană, subliniată, de exemplu, în planurile strategice ale UE pentru 
Africa. 

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

Proiect de amendament 243 === EMPL/5620 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

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

Se adaugă: PP 07 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 07 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 — Eliminarea abordării elitiste a programului Erasmus+ și transformarea acestuia într-un 
program mai favorabil incluziunii. Un proiect specific legat de programul Erasmus + care abordează 
decalajul dintre școlile din învățământul superior și cele profesionale în ceea ce privește accesul la 
programul Erasmus + 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Pentru participarea la programul Erasmus +, este imperativ să se efectueze o evaluare și o evaluare a 
impactului privind accesul la programul Erasmus +. În plus, ar trebui să se acorde prioritate acestei teme. 
Scopul acestui proiect este să cerceteze nivelul de sensibilizare privind programul Erasmus + în domeniul 
studiilor profesionale. Ulterior, pornind de la aceste rezultate, să se elaboreze un program separat și să se 
pună în aplicare instrumente de sensibilizare, cum ar fi candidaturile online, pentru a avea o abordare 
mai axată pe acest grup. În acest mod, rezultatul dorit ar fi că o gamă largă de studenți ar participa la 
programul Erasmus +, în special cei care iau parte la învățământul profesional. 
Prin urmare, acesta ar urma să fie pus în aplicare în 2 etape: 
1) prima și cea mai importantă (25 % din buget): cercetarea nivelului de sensibilizare cu privire la 
programul Erasmus + în domeniul studiilor profesionale. 
2) a doua etapă: pe baza rezultatelor, elaborarea unui program separat și punerea în aplicare a unor 
instrumente de sensibilizare, cum ar fi formularele de candidatură (75 % din buget) 

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 este în conformitate cu programul Erasmus +. Scopul său este să îmbunătățească cunoștințele 
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privind EFP și accesul la acest program. Articolele 165 și 166 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene constituie temeiul său juridic, întrucât ele prevăd măsuri UE în domeniul formării profesionale. 
Aceasta se bazează în continuare pe principiul fundamental al „egalității de șanse și al accesului la piața 
forței de muncă”, astfel cum este prevăzut în Pilonul european al drepturilor sociale. 

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

Proiect de amendament 261 === CULT/5911 === 

Depus de Comisia pentru cultură și educație 

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

Se adaugă: PP 07 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 07 21 05       1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000 
Rezervă           

Total       1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000 

Rubrică: 
Proiect-pilot — Consolidarea capacității de investigare pentru a combate mai bine dopajul în sport în 
Europa 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Numai Agenția Mondială Antidoping (WADA) și câteva organizații antidoping au capacitatea de a 
investiga, de a colabora cu autoritățile de aplicare a legii și de a proteja avertizorii. Majoritatea 
organizațiilor antidoping se confruntă cu anumite provocări (absența unui cadru legislativ solid, a unei 
structuri solide sau a resurselor necesare). Acest lucru slăbește sistemul antidoping la nivel mondial. 
Situația este critică și necesită un răspuns coordonat. 
Proiectul va contribui în mai multe moduri la obiectivele Uniunii, inclusiv prin: 
- protejarea sănătății publice — dopajul nu este doar o problemă care afectează sportivii de elită și 
sportul, ci reprezintă și o amenințare la adresa întregii societăți, în special a tineretului. Studiile arată o 
creștere a utilizării steroizilor și a altor substanțe interzise de către sportivi amatori și tineri cu scopul de a 
își îmbunătăți aspectul fizic și performanțele. 
- furnizarea de noi instrumente pentru combaterea criminalității organizate, având în vedere că vânzarea 
de substanțe dopante este considerată o activitate cu un risc scăzut și foarte profitabilă. Cercetările 
demonstrează implicarea criminalității organizate în producerea și traficul de substanțe dopante în 
domeniul sportului, precum și de alte substanțe ilicite. Schimbul de informații între organizațiile 
antidoping și autoritățile de aplicare a legii va contribui la optimizarea luptei împotriva producerii și 
traficului de substanțe dopante. 
- îmbunătățirea guvernanței sportului în Europa și în afara ei - acest proiect va contribui la consolidarea 
guvernanței organizațiilor sportive și la partajarea valorilor Uniunii cu alți parteneri prin implicarea 
țărilor terțe în punerea în aplicare a proiectului. 
În plus, acest proiect va contribui la atenuarea impactului pandemiei de COVID-19 asupra sectorului 
antidoping. Creșterea cheltuielilor în sectoare-cheie ale economiilor naționale din cauza pandemiei va 
duce la stoparea dezvoltării a numeroase organizații antidoping. Proiectul va permite o restabilire parțială 
a capacității lor. Acesta va ajuta organizațiile antidoping să își intensifice activitățile, inclusiv cele 
economice, și să compenseze orice eventuală diminuare a contribuției guvernamentale destinată acestora. 

Temei juridic: 
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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 va contribui în mai multe moduri la obiectivele Uniunii, inclusiv prin: 
- protejarea sănătății publice - 
- furnizarea de noi instrumente pentru combaterea criminalității organizate-. 
- îmbunătățirea guvernanței sportului în Europa și în afara ei - 
În plus, acest proiect va contribui la atenuarea impactului pandemiei de COVID-19 asupra sectorului 
antidoping. 

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

Proiect de amendament 904 === R-E//7473 === 

Depus de Grupul Renew Europe 

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

Se adaugă: PP 07 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 07 21 05        3 500 000 1 000 000 3 500 000 1 000 000 
Rezervă           

Total       3 500 000 1 000 000 3 500 000 1 000 000 

Rubrică: 
Proiect-pilot — Erasmus4Seniors 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Acest proiect-pilot își propune să exploreze posibilitatea de a crea un program de schimb cultural de sine 
stătător destinat pensionarilor europeni. Din cauza constrângerilor financiare, a obstacolelor lingvistice 
și a lipsei de proiecte specifice și incluzive, mulți pensionari europeni nu au călătorit niciodată în Europa. 
Acest lucru este valabil în special pentru anumite regiuni din Europa, pentru zonele rurale și pentru 
pensionarii cu venituri mici. Potrivit Eurostat, persoanele în vârstă sunt categoria care călătorește cel mai 
puțin în fiecare an în UE, cu diferențe semnificative între țări. Acest program vizează să ofere generației 
care a construit UE oportunitatea de a explora diferitele culturi europene, de a călători și de a-și cultiva 
identitatea europeană. Scopul său este, de asemenea, de a realiza idealul învățării pe tot parcursul vieții, 
de a promova îmbătrânirea activă și de a combate singurătatea cu care se confruntă un număr prea mare 
de vârstnici. 
Uniunea Europeană dispune de mai multe programe de schimburi educaționale. Cu toate acestea, 
niciunul dintre aceste programe nu a oferit vreodată această posibilitate persoanelor în vârstă, în mod 
direct, specific și incluziv. Erasmus + 

Temei juridic: 
Se adaugă următorul text: 
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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: 
Erasmus4Seniors este un proiect-pilot care urmărește să includă această parte a populației, care este adesea 
neglijată, prin intermediul unui program cu o marcă foarte ușor de recunoscut, cum ar fi Erasmus. Pandemia 
de COVID-19 i-a afectat într-o mai mare măsură pe vârstnici, nu doar în mod direct, ci și indirect, prin 
singurătate combinată cu anxietate și cu un sentiment de neputință. Acest proiect-pilot ar putea fi un 
instrument perfect pentru a promova identitatea europeană și a construi punți între generații și între cetățenii 
europeni. 

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

Proiect de amendament 246 === EMPL/5623 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

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

Se adaugă: PP 07 21 06 
 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 
PP 07 21 06       2 000 000 750 000 2 000 000 750 000 
Rezervă           

Total       2 000 000 750 000 2 000 000 750 000 

Rubrică: 
Proiect-pilot — Un cadru comun de protecție pentru asigurarea sănătății mintale la locul de muncă 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Informații contextuale 
Munca este un drept de bază și universal. Aceasta are nu numai valoare economică și socială, ci 
contribuie și la împlinirea personală. Cu toate acestea, ea poate avea un impact negativ asupra sănătății 
mintale a cetățenilor. 
Conform OMS, la nivel mondial, peste 300 de milioane de persoane suferă de depresie și de tulburări 
psihice comune legate de muncă. În UE-27 s-a constatat că 15 % din populație a cerut ajutor pentru o 
problemă psihologică sau emoțională, în timp ce 72 % dintre oameni au luat antidepresive la un moment 
dat în viața lor. Termenul „epuizare”, deși definit în diverse moduri, recunoaște rolul epuizării, în special 
emoționale, ca urmare a expunerii pe termen lung la factori de lucru dificili. Prevalența „epuizării” ca 
diagnostic medical pare să fie foarte scăzută (mai puțin de 5 %), dar este posibil ca epuizarea, anxietatea 
și/sau depresia să afecteze aceleași persoane. Munca și mediul de lucru pot chiar determina o persoană să 
se sinucidă, în special în contextul epuizării. În pofida dovezilor referitoare la sinuciderile legate de 
muncă din cadrul UE, locul de muncă în astfel de contexte rămâne un fenomen ascuns, care nu este 
recunoscut în legislație, este absent din statistici, este trecut cu vederea de către autorități și este greșit 
înțeles la scară largă. 
În ceea ce privește bunăstarea la locul de muncă, pandemia de coronavirus a scos la iveală toate aspectele 
legate de mediul de lucru din ziua de azi, milioane de angajați trebuind deodată să lucreze de la distanță, 
iar alte persoane lucrând în condiții stresante și fiind îngrijorate cu privire la punerea în pericol a 
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propriei sănătăți. Din ce în ce mai mulți angajați lucrează în condiții de stres, de anxietate și de izolare și, 
în lunile următoare, acestea pot avea consecințe negative. Dacă tulburările psihice reprezentau una dintre 
principalele provocări în materie de sănătate publică în regiunea europeană a OMS, afectând 
aproximativ 25 % din populație în fiecare an, după criza provocată de COVID-19, ne putem aștepta la o 
creștere exponențială a acestor cifre. 
În acest context, promovarea sănătății mintale la locul de muncă a devenit un răspuns vital la aceste 
provocări, deoarece locul de muncă este atât un factor major în dezvoltarea problemelor de sănătate 
mintală și fizică, cât și o platformă pentru introducerea unor măsuri preventive adecvate, capabile să 
conducă societățile noastre către o nouă paradigmă de protecție socială. 
- STABILIREA OBIECTIVULUI - 
Recunoașterea anumitor tulburări psihice (epuizare, depresie și anxietate) ca boli profesionale devine nu 
numai o obligație etică în societățile noastre moderne, ci și un aspect decisiv pentru a proteja drepturile 
fundamentale ale cetățenilor europeni pe piața forței de muncă. 
Majoritatea țărilor europene nu recunosc tulburările de sănătate mintală drept boli profesionale. Belgia a 
fost prima țară care a adoptat o legislație specifică privind bunăstarea la locul de muncă, recunoscând 
importanța abordării chestiunilor în cauză și sarcina economică pe care acestea o implică pentru sistemul 
său de protecție socială. Conform datelor disponibile colectate în 2014 de Serviciul public federal pentru 
ocuparea forței de muncă, muncă și dialog social (SPF emploi), dintre cei 321 573 de pacienți care s-au 
aflat în concediu medical timp de mai mult de un an, suferind de diferite tipuri de boli, mai mult de o 
treime sau 35 % sufereau de afecțiuni psihosociale (anxietate, epuizare etc.). Mai mult, conform datelor 
colectate de Institutul național pentru sănătate și dizabilități din Belgia (INAMI), costul incapacității de 
muncă este estimat la 7,1 miliarde de euro în 2017, iar dintre cele 400 000 de persoane compensate în 
acest context, aproximativ 7 % au fost compensate din cauza epuizării (28 000 de persoane) și 15 % din 
cauza depresiei. 
Prin urmare, având în vedere impactul crizei provocate de COVID-19 asupra sănătății lucrătorilor (în 
special a celor care lucrează în prima linie), este timpul să transformăm această dezbatere în fapte reale și 
să promovăm recunoașterea tulburărilor psihice ca boli profesionale în statele membre. 
Actuala Directivă-cadru 89/391/CEE privind securitatea și sănătatea lucrătorilor la locul de muncă este, 
în mod clar, insuficientă pentru a face față tuturor provocărilor menționate mai sus, deoarece nu include 
nici măsurile necesare și actualizate referitoare la sănătatea mintală la locul de muncă, și nici măsurile 
adecvate de protejare a tuturor cetățenilor UE prin prevenirea și atenuarea proliferării acestor patologii 
diferite (anxietate, epuizare și depresie) legate de munca într-un context global, accelerat și digitalizat. 
Având în vedere faptele menționate mai sus, cele trei obiective ale proiectului sunt următoarele: 
● Recunoașterea anxietății, a depresiei și a epuizării ca boli profesionale de către Uniunea Europeană și 
statele sale membre. 
● Instituirea de mecanisme pentru prevenirea tulburărilor psihice legate de muncă și reintegrarea pe 
piața forței de muncă a lucrătorilor afectați. 
● Adoptarea unui instrument juridic european care protejează lucrătorii împotriva bolilor psihice la locul 
de muncă. 
Identificarea elementelor-cheie și a tendințelor prin colectarea datelor relevante, precum și colectarea și 
promovarea celor mai bune practici privind sănătatea mintală la locul de muncă, vor permite elaborarea 
unor orientări pentru prevenirea și atenuarea tulburărilor psihice la locul de muncă, deschizând totodată 
calea pentru definirea și adoptarea unui instrument juridic european. 
Acțiunile descrise mai sus vor urmări atingerea obiectivelor indicate, care au fost structurate în 
următoarele pachete de lucru: 
Pachetul de lucru 1. CERCETARE DOCUMENTARĂ 
Este important să se realizeze o evaluare detaliată a situației sănătății mintale la locul de muncă în 
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Europa, cu scopul de a obține aprobarea și angajamentul explicite pentru punerea în aplicare a 
pachetelor de lucru 2 și 3. O nouă politică de sănătate mintală la locul de muncă trebuie să se bazeze pe o 
înțelegere cuprinzătoare a situației, prin colectarea tuturor informațiilor relevante disponibile. Datele 
provenite din cercetare ar trebui să se bazeze pe cunoștințele existente, dar pot merge și mai departe. 
Aceste informații privind datele ar putea include: 
1) Date privind tulburările psihice comune legate de muncă în cadrul UE. 
- analiza incidenței și a prevalenței tulburărilor psihice comune la locul de muncă (anxietate, depresie și 
epuizare), luând în considerare diferiți indicatori: țara, sectorul profesional, vârsta, sexul, printre altele. 
- analiza recunoașterii juridice a tulburărilor psihice comune (anxietate, depresie și epuizare) ca boli 
profesionale de către statele membre. 
2) Date privind ratele de sinucidere legate de muncă (de exemplu, comparând ratele cele mai mari și cele 
mai scăzute ale sinuciderilor), luând în considerare diferiți indicatori: țara, sectorul profesional, vârsta, 
sexul, printre altele. 
3) Instrumente de evaluare a riscurilor și abordări bazate pe date existente pentru anticiparea și 
prevenirea tulburărilor psihice legate de locul de muncă sau a comportamentului suicidar, precum și 
pentru sprijinirea reinserției profesionale a angajaților cu probleme de sănătate mintală. 
4) Date privind relația dintre echilibrul dintre viața profesională și cea privată și sănătatea mintală legată 
de muncă: programe flexibile, munca la distanță și alte măsuri privind echilibrul dintre viața profesională 
și cea privată și rezultatele privind sănătatea mintală. 
5) Date financiare: costurile economice ale bolilor psihice pentru sistemele de securitate și de șomaj. 
Pachetul de lucru 2. ELABORAREA UNUI SET DE BUNE PRACTICI PENTRU PREVENIREA 
TULBURĂRILOR PSIHICE LEGATE DE MUNCĂ ȘI PENTRU REINTEGRAREA LA LOCUL DE 
MUNCĂ 
Datele colectate în Pachetul de lucru 1 vor furniza dovezi științifice pentru crearea și promovarea 
programelor de intervenție care stabilesc bunele practici în domeniul sănătății mintale. Este important să 
se recunoască și să se împărtășească toate aceste practici, precum și să se asigure evaluarea și schimbul 
acestora în toate statele membre ale UE. Aceste programe vor oferi acces la resurse actualizate și vor 
sprijini reintegrarea în muncă a persoanelor care suferă de tulburări psihice profesionale, având drept 
scop prevenirea primară, pentru a evita factorii de risc psihosocial, precum și tratamentul și gestionarea 
în timp util a unei afecțiuni diagnosticate și reducerea la minimum a impactului acesteia asupra activității 
zilnice prin reabilitare și prevenirea recidivelor. 
Pachetul de lucru 3. DEFINIREA ȘI ADOPTAREA UNUI MECANISM JURIDIC LA NIVEL 
EUROPEAN 
După punerea în aplicare a Pachetelor de lucru 1 și 2, rezultatele colectate vor fi utilizate, pe de o parte, 
pentru definirea și elaborarea unui instrument juridic european, punând în practică un răspuns politic 
menit să prevină și să atenueze proliferarea tulburărilor psihice la locul de muncă, asigurând sănătatea și 
bunăstarea tuturor cetățenilor UE. În plus, acest instrument va urmări recunoașterea juridică a 
anxietății, a depresiei și a epuizării ca boli profesionale în statele membre ale UE. Participarea și 
consultarea actorilor sociali și a altor instituții/organizații în acest domeniu vor fi extrem de importante în 
această etapă și vor sprijini punerea în aplicare corespunzătoare a acestei acțiuni. 

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 evaluare se observă că există date privind riscurile psihosociale la locul de muncă. Cu toate acestea, 
studiile nu sunt actualizate și nici nu includ indicatori-cheie pentru instituirea unui nou cadru strategic pentru 
sănătate și siguranță la locul de muncă pentru perioada de după 2020, adecvat provocărilor actuale. Directiva 
89/391/CEE privind siguranța și sănătatea lucrătorilor nu include măsuri de atenuare a proliferării 
patologiilor menționate în acest proiect-pilot. Este timpul să se instituie un instrument juridic al UE care să 
protejeze lucrătorii împotriva tulburărilor psihice la locul de muncă. 

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

Proiect de amendament 245 === EMPL/5622 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

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

Se adaugă: PP 07 21 07 
 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 
PP 07 21 07       2 000 000 750 000 2 000 000 750 000 
Rezervă           

Total       2 000 000 750 000 2 000 000 750 000 

Rubrică: 
Proiect-pilot — Testele de rezistență ale sistemelor de protecție socială din statele membre — Construirea 
unor sisteme de protecție socială sustenabile și favorabile incluziunii 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Sistemele de protecție socială garantează societăților europene și cetățenilor europeni servicii integrale și 
beneficii economice pentru o viață decentă, în cadrul unui model politic, economic și social al unui stat 
social. Pentru acest proiect-pilot, aceste sisteme de protecție socială care vor fi avute în vedere vor include 
7 domenii de intervenție: asigurări sociale, asistență medicală, educație, locuințe, ocuparea forței de 
muncă, justiție și servicii sociale pentru grupurile vulnerabile. 
Aceste sisteme joacă un rol esențial în dezvoltarea durabilă din punct de vedere social, în promovarea 
egalității și a justiției sociale și în respectarea dreptului omului la protecție socială, astfel cum este 
consacrat în Declarația universală a drepturilor omului (1948). Astfel, politicile de protecție socială sunt 
componente vitale ale strategiilor naționale de dezvoltare pentru a reduce sărăcia și vulnerabilitatea pe 
parcursul ciclului de viață și pentru a sprijini o creștere durabilă și favorabilă incluziunii; 
În contextul crizei actuale, sistemele de protecție socială se confruntă cu o situație caracterizată de 
presiuni și tensiuni fără precedent. Cheltuielile publice sunt în creștere exponențială pentru a răspunde 
cererilor de anumite servicii, cum ar fi sistemele de sănătate sau pentru a sprijini creșterea numărului de 
șomeri. Resursele sunt limitate, deoarece nu au fost prevăzute pentru a acoperi cererea socială într-o 
situație de urgență sanitară și economică. 
După criza financiară din 2008, BCE a pus în aplicare, în 2011, teste de rezistență pentru sectorul 
bancar, ca o modalitate de consolidare a sistemului bancar. Cu toate acestea, sistemele de protecție 
socială nu au făcut obiectul unei evaluări similare pentru a le face mai rezistente la o viitoare criză. 
Dimpotrivă, aceste domenii de servicii au suferit reduceri bugetare constante, ceea ce le-a făcut și mai 
puțin capabile să vină în întâmpinarea nevoilor sociale și de sănătate din ce în ce mai mari. 
Sistemele de protecție socială trebuie concepute și construite astfel încât să poată funcționa și ajuta 
întreaga populație, în special în situații de criză sau de șocuri sistemice. 
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Proiect-pilot 
1. Descriere: 
Acest proiect-pilot este destinat elaborării unui cadru pentru instituirea unor teste de rezistență pentru 
sistemele de protecție socială din Europa. Testele de rezistență ar trebui să servească drept instrument de 
verificare a gradului lor de reziliență în condiții diferite și grade diferite de gravitate a crizelor, cu scopul 
de a prevedea și de a preveni o posibilă prăbușire a acestora în situații extrem de nefavorabile și urgente. 
Cadrul ar trebui să cuprindă obiectivele universale ale instituțiilor, menite să răspundă diferitelor riscuri 
cu care se confruntă întreaga populație, instituțiile concentrându-se asupra asistenței specifice pentru 
grupurile cele mai vulnerabile. 
2. Obiective: 
- Să examineze componența diferitelor sisteme naționale de protecție socială pentru a contura un cadru 
comun și definiții comune. Acest lucru ar trebui să includă cele 7 sisteme de protecție socială: asigurări 
sociale, sănătate, educație, locuințe, ocuparea forței de muncă, justiție și servicii sociale. Ar trebui, de 
asemenea, definite niveluri de protecție socială care funcționează bine. 
- Să analizeze modul în care diferitele sisteme naționale acoperă nevoile de protecție socială în timpul 
crizei actuale, pentru a identifica punctele forte și punctele slabe în ceea ce privește accesul la servicii și 
furnizarea acestora și protecția socială. Acest lucru ar trebui să țină seama de aspectul universal al 
sistemelor care acordă asistență întregii populații, precum și de sprijinul acordat diferitelor grupuri 
vulnerabile. 
- Să elaboreze unui cadru de monitorizare și evaluare a sistemelor de protecție socială care să permită 
analizele comparative ale diferitelor modele naționale. Aceasta ar trebui să includă identificarea și 
urmărirea indicatorilor de performanță, a standardelor de sustenabilitate, a robusteții și a rezilienței, a 
calității serviciilor, a acoperirii și a disponibilității. 
- Să creeze un model de simulare pentru analizarea performanței sistemelor de protecție socială în cadrul 
diferitelor scenarii de criză. Testele de rezistență ar trebui să permită o analiză a punctelor slabe ale 
diferitelor sisteme de protecție socială și publică și să permită să se examineze dacă acestea sunt suficient 
de bine echipate, atât din punct de vedere al bugetului, cât și din punctul de vedere al resurselor umane și 
materiale. Aceste teste de rezistență socială ar trebui, de asemenea, să evalueze, în cazul unei crize 
economice, care niveluri de sărăcie, șomaj și excluziune socială ar putea fi gestionate prin intermediul 
unor mecanisme de protecție socială. 
- Să creeze un cadru în care realizarea diferitelor teste de simulare conduce la elaborarea unor 
răspunsuri de politică și a unor ținte pentru creșterea performanței, a rezilienței, a acoperirii, a calității și 
a solidității sistemelor naționale. 
- Să definească ce fel de mecanism european sau autoritate europeană ar trebui să fie instituit(ă) pentru a 
stabili și a coordona testele de rezistență ale sistemelor sociale și ce instrumente financiare ar fi necesare 
pentru a sprijini sistemele naționale de protecție socială în caz de șocuri sau crize. 
3. Etape de punere în aplicare: 
- Seminar la nivel european cu participarea Rețelei europene de politici sociale (ESPN), a Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM) și a altor părți interesate (instituții de cercetare în domeniul politicilor 
publice și al politicii sociale, parteneri sociali, organizații-umbrelă ale societății civile europene din 
domeniul social) pentru a dezbate cu privire la raportarea efectelor crizei actuale asupra sistemelor de 
protecție socială. Primul trimestru din 2021. 
- În urma concluziilor seminarului, ESPN și OIM (prin intermediul platformei sale de protecție socială) 
ar trebui să elaboreze rapoarte tematice naționale care să analizeze situația dificilă cu care se confruntă 
în prezent sistemele de protecție socială: cauze, puncte slabe și puncte forte și nevoi principale. Ulterior, 
liderii ESPN ar trebui să redacteze un raport european de sinteză. Al doilea trimestru din 2021. 
- Seminar la nivel european pentru a prezenta rezultatele rapoartelor tematice și a dezbate elaborarea de 
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modele de simulare și de rapoarte prospective pentru situațiile testelor de rezistență ale sistemelor de 
protecție socială. Ca urmare a seminarului, ar trebui să apară idei clare în ceea ce privește modul de 
realizare a cercetării prospective privind reziliența sistemelor europene de protecție socială în fața unei 
eventuale crize, a unor șocuri și riscuri de urgență cu care s-ar putea confrunta societățile europene în 
viitor. Al treilea trimestru din 2021. 
- Etapa de cercetare prospectivă, care ar putea fi dezvoltată de ESPN, OIM și/sau de alte organizații de 
cercetare. Primul trimestru din 2021. 
- Conferința finală: prezentarea rezultatelor exercițiului de analiză prospectivă și a propunerilor de 
acțiune la nivelul UE (instituționalizarea testelor de rezistență și a exercițiilor prospective de reziliență a 
sistemelor de protecție socială europene în situații de urgență sau de criză). Primul trimestru din 2022. 
Protecția socială este un drept fundamental al omului și este consacrată ca atare în Declarația universală 
a drepturilor omului (1948), în Carta socială europeană, în Carta drepturilor fundamentale a UE și în 
Pilonul european al drepturilor sociale. 
Sistemele de protecție socială garantează dreptul omului la protecție socială și au potențialul de a acoperi 
toate drepturile omului. Cu toate acestea, în perioadele în care există o cerere mare, aceste sisteme se pot 
prăbuși dacă nu au fost consolidate în prealabil pentru a acționa ca stabilizatori sociali. 

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: 
Evaluarea Comisiei nu indică faptul că există deja teste de rezistență. UE dispune de mecanisme de analiză a 
sistemelor existente de protecție socială (ESPN, MISSOC, tabloul de bord al semestrului social), dar acestea 
nu sunt suficiente pentru ca sistemele de protecție socială să devină mai puternice și mai reziliente în caz de 
șocuri sau crize. În prezent, testele de rezistență sunt un instrument inexistent, dar esențial, pentru a asigura 
sisteme de protecție socială solide și protectoare. Practica nu este acoperită de EaSI, iar comitetul de 
protecție socială ar trebui să pună în aplicare testele. 

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

Proiect de amendament 244 === EMPL/5621 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

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

Se adaugă: PP 07 21 08 
 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 
PP 07 21 08       1 000 000 750 000 1 000 000 750 000 
Rezervă           

Total       1 000 000 750 000 1 000 000 750 000 

Rubrică: 
Proiect-pilot — Îmbunătățirea ocupării forței de muncă pentru persoanele cu dizabilități prin intermediul 
modelului de întreprindere favorabilă incluziunii 
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Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

1. Introducere 
Persoanele cu dizabilități sunt cele mai expuse riscului de a fi excluse de la angajare — discriminarea are 
încă loc în multe țări europene. La nivelul UE, cifrele Eurostat confirmă faptul că persoanele cu 
dizabilități sunt mult mai afectate de șomaj decât persoanele fără dizabilități. În medie, doar 48,1 % dintre 
persoanele cu dizabilități din UE sunt angajate, în comparație cu 73,9 % în rândul populației generale. 
Femeile cu dizabilități și persoanele cu nevoi mari de sprijin au rate de ocupare a forței de muncă chiar 
mai mici. 
Aceste date demonstrează că ocuparea forței de muncă pentru persoanele cu dizabilități a fost unul dintre 
obiectivele cel mai puțin dezvoltate în cadrul Strategiei europene pentru persoanele cu handicap 2010-
2020. Șomajul poate duce la sărăcie și la excluziune socială. Garantarea accesului la locuri de muncă 
este o chestiune de bază, deoarece este un aspect esențial pentru incluziunea economică și socială a 
aproximativ 80 de milioane de persoane cu dizabilități în Europa. 
2. Justificare 
Actuala Strategie europeană pentru persoanele cu handicap se apropie de sfârșit în anul 2020. 
Importanța unei strategii europene pentru persoanele cu handicap este esențială pentru punerea în 
aplicare a Convenției privind drepturile persoanelor cu handicap și, prin urmare, pentru promovarea și 
protecția drepturilor tuturor persoanelor cu dizabilități. În această etapă, este extrem de important să se 
garanteze drepturile de angajare ale persoanelor cu dizabilități, prin intermediul unui model de 
întreprindere favorabil incluziunii pentru persoanele cu dizabilități, bazat pe respectarea articolului 27 
din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap: egalitatea de șanse, egalitatea de 
remunerare și condiții de muncă sigure și sănătoase. 
Se solicită un proiect-pilot axat pe consolidarea obligațiilor de a oferi salarii rezonabile, pe baza 
salariului minim, și eforturi pentru o mai bună punere în aplicare a directivelor existente privind 
nediscriminarea în domeniul ocupării forței de muncă. În plus, agenda ar trebui să se axeze pe utilizarea 
fondurilor UE pentru a facilita încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități pe piața deschisă a 
forței de muncă, parțial prin recunoașterea, promovarea și protejarea unei întreprinderi favorabile 
incluziunii, ca agent al economiei sociale care urmărește integrarea pe piața muncii, ca angajat, a 
oricărei persoane cu dizabilități. 
3. Definirea și caracteristicile unui model de întreprindere favorabilă incluziunii pentru persoanele cu 
dizabilități 
O întreprindere favorabilă incluziunii este un model de ocupare a forței de muncă pentru persoanele cu 
dizabilități prezent în peste 13 de țări europene și care cuprinde peste 8 000 de întreprinderi. Acestea oferă 
bunuri, servicii și mijloace de subzistență prin angajarea persoanelor cu dizabilități ca lucrători egali, 
implicând totodată o parte importantă a populației în lanțul valoric al întreprinderilor, în calitate de 
furnizori, distribuitori și comercianți cu amănuntul. 
O întreprindere favorabilă incluziunii funcționează ca un vehicul pentru a răspunde nevoii majorității 
persoanelor cu dizabilități de a avea o viață demnă și productivă la fel ca orice altă persoană. Egalitatea 
de șanse în ceea ce privește ocuparea forței de muncă oferă nu numai venituri, ci și impact social care 
generează oportunități de participare socială, ceea ce este deosebit de important pentru persoanele cu 
dizabilități. 
În ceea ce privește organizarea întreprinderilor favorabile incluziunii, acestea pot fi structurate ca 
lucrative sau fără scop lucrativ și pot lua forma (în funcție de țara în care își desfășoară activitatea și de 
structurile juridice disponibile) unei cooperative, unei organizații mutuale, unei entități unipersonale, 
unei întreprinderi sociale, unei societăți de interes colectiv, unei societăți de interes comunitar, unei 
societăți comerciale limitate prin garanție sau a unei organizații caritabile. De asemenea, ele pot cuprinde 
mai multe structuri convenționale. 
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Cu toate acestea, întreprinderile favorabile incluziunii au atât obiective comerciale, cât și obiective 
sociale, însă se concentrează pe încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități. Prin urmare, 
obiectivul social este inerent activității lor, ceea ce le diferențiază de alte organizații și corporații. Scopul 
principal al unei întreprinderi favorabile incluziunii este de a promova, încuraja și realiza schimbări 
sociale, angajând numărul maxim posibil de persoane cu dizabilități. În plus, acest scop social este 
realizat într-un mod sustenabil din punct de vedere financiar și ele își pot continua activitatea pe termen 
lung. Modelele lor pot fi extinse sau reproduse în alte comunități, pentru a genera un impact mai mare. 
În plus, spre deosebire de alte modele de ocupare a forței de muncă, cum ar fi atelierele protejate sau 
entitățile socio-medicale, caracteristica cea mai remarcabilă a întreprinderilor favorabile incluziunii este 
faptul că acestea se bazează pe dreptul fundamental la muncă și la încadrarea în muncă, consacrat la 
articolul 27 din Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (egalitatea de 
șanse, egalitatea de remunerare și condiții de muncă sigure și sănătoase). Aceasta înseamnă: 
O întreprindere obișnuită sau o entitate cu scopuri sociale 
Își desfășoară activitatea în cadrul sectorului de activitate obișnuit 
30 % până la 80 % dintre angajații unei întreprinderi favorabile incluziunii sunt recunoscuți ca lucrători 
cu dizabilități 
Salarii obișnuite 
Contracte pe termen lung 
Un sistem virtuos 
Statul sprijină întreprinderile favorabile incluziunii (conform legislației în vigoare) 
Ajutoare pentru investiții/diverse subvenții 
o deduceri fiscale 
o procent din salariul lucrătorului cu dizabilități 
Randamentul investițiilor pentru stat: 
o impozitarea lucrătorului și a întreprinderii favorabile incluziunii 
o optimizarea cheltuielilor cu prestațiile sociale 
Impactul asupra bunăstării lucrătorului cu dizabilități: 
Integrarea în viața profesională 
Impactul social asupra persoanelor cu dizabilități, asupra întreprinderilor, asupra clienților și asupra 
societății. 
Ocuparea forței de muncă în condiții de stabilitate și de respect pentru persoanele cu dizabilități 
Care sunt obligațiile UE de a stimula încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități pe piața deschisă 
a forței de muncă prin intermediul unei întreprinderi favorabile incluziunii? 
CRPD al ONU: Articolul 27 – Munca și încadrarea în muncă; 
Principiile pilonului social: 3. privind egalitatea de șanse, 4. privind sprijinul activ pentru ocuparea forței 
de muncă, 5. privind ocuparea forței de muncă în condiții de siguranță și de adaptare, 6. privind salariile, 
7. privind informațiile referitoare la condițiile de muncă și de protecție în cazul concedierilor, 8. privind 
dialogul social și implicarea lucrătorilor, 10. privind mediul de lucru sănătos, sigur și adaptat și protecția 
datelor și 17. privind incluziunea persoanelor cu dizabilități; 
Obiective de dezvoltare durabilă: 8. privind munca decentă și creșterea economică și 10. privind 
reducerea inegalităților. 
4. Obiectivele proiectului-pilot: 
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Proiectul-pilot vizează să atingă următoarele obiective: 
Evaluarea situației juridice și socioeconomice a unei întreprinderi favorabile incluziunii pentru 
persoanele cu dizabilități din țările europene. 
Determinarea impactului social pentru persoana cu dizabilități și impactul asupra societății, clienților și 
altor persoane. 
Raportarea și legitimarea acestui model de ocupare a forței de muncă – care să demonstreze beneficiile 
sociale și economice ale întreprinderilor favorabile incluziunii pentru persoanele cu dizabilități. Spre 
deosebire de mediul protejat care este legat de cadrul socio-medical, întreprinderile favorabile incluziunii 
au ca obiectiv integrarea în lumea muncii, ca lucrător, a oricărei persoane cu dizabilități. O întreprindere 
favorabilă incluziunii beneficiază, în general, de sprijin financiar public. Datorită încadrării în muncă a 
lucrătorilor cu dizabilități, se fac economii la nivelul a numeroase prestații sociale. 
Elaborarea și promovarea unui cadru juridic european universal pentru întreprinderile favorabile 
incluziunii, cu scopul de a crea locuri de muncă permanente, care să garanteze realizarea proiectelor 
profesionale ale persoanelor cu dizabilități pe piața obișnuită a forței de muncă. 
Rezultatul cel mai important care trebuie să fie maximizat prin intermediul unei întreprinderi favorabile 
incluziunii este îmbunătățirea calității locurilor de muncă și creșterea ratei de ocupare a persoanelor cu 
dizabilități. 
5. Acțiunile proiectului-pilot: 
Acțiunile care vor fi întreprinse în cadrul acestui proiect-pilot sunt următoarele: 
1. Cercetarea situației și a cadrului juridic al întreprinderilor favorabile incluziunii în țările europene. 
2. Măsurarea impactului întreprinderilor favorabile incluziunii pe baza lanțurilor de impact (contribuții – 
realizări – rezultate – impact) printr-o comparație a țărilor. 
a. Definirea domeniilor de impact: privind persoanele cu dizabilități, întreprinderi, societate, buget 
național 
b. Elaborarea unor criterii de impact pentru întreprinderile favorabile incluziunii – obiective/grupuri-
țintă, concept/abordare, clienți, participare, diversitate, orientarea resurselor 
c. Efectuarea de sondaje 
d. Compararea abordărilor / compararea efectelor (contribuții - impact) 
e. Dezvoltarea modelului de bune practici 
f. Recomandări de acțiune din partea Uniunii Europene 
3. Rezultatele raportului de studiu socioeconomic privind randamentul investițiilor. Un model incluziv nu 
ar trebui perceput ca o povară costisitoare; este un model reușit care valorifică randamentul investițiilor 
pentru angajarea persoanelor cu dizabilități. 
6. Parteneri în cadrul proiectului-pilot: organizațiile care reprezintă întreprinderile favorabile incluziunii 
persoanelor cu dizabilități din Europa și organizațiile care promovează accesul la locuri de muncă pentru 
persoanele cu dizabilități la nivel european 
În etapa de punere în aplicare a acestui proiect-pilot, Confederația europeană a întreprinderilor 
favorabile incluziunii (EuCIE) ar putea fi un bun partener care furnizează instituțiilor UE cunoștințele și 
datele sale, deoarece această organizație este principalul reprezentant al întreprinderilor favorabile 
incluziunii persoanelor cu dizabilități din Europa. 
EuCIE este uniunea mai multor țări cu scopul de a promova accesul la locuri de muncă pentru 
persoanele cu dizabilități la nivel european. De fapt, Confederația împărtășește același model de societate 
favorabilă incluziunii, ale cărei organizații reprezintă principalii angajatori favorabili incluziunii în 
Belgia-Valonia (Eweta), Franța (UNEA), Germania (Bag-if) și Spania (CONACEE), în ciuda faptului că 
au stabilit contacte cu mai multe țări europene în care există întreprinderi favorabile incluziunii. 
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Conform acestui proiect-pilot, misiunea EuCIE este de a reprezenta toate întreprinderile europene 
favorabile incluziunii la nivel european și lucrătorii cu dizabilități din cadrul acestora, lucrând pentru 
recunoașterea, promovarea și protecția acestora la nivel european. 
7. Concluzii 
Cel mai important rezultat pozitiv al punerii în aplicare a acestui proiect-pilot ar fi că va sta la baza 
creșterii ratei de ocupare a persoanelor cu dizabilități și a îmbunătățirii calității locurilor de muncă, prin 
utilizarea unei întreprinderi favorabile incluziunii persoanelor cu dizabilități ca mijloc sau instrument de 
realizare a acestui obiectiv. 
Pe de altă parte, accesul la muncă pe piața deschisă a forței de muncă este un drept de care persoanele cu 
dizabilități au dreptul să beneficieze în mod egal. Practicile de ocupare a forței de muncă favorabile 
incluziunii pot permite persoanelor cu dizabilități să fie independente din punct de vedere economic și să 
fie active din punct de vedere social, ajutându-le să participe la comunitatea lor. Aceasta înseamnă 
construirea unei societăți incluzive. Ca urmare, s-a dovedit că practicile de ocupare a forței de muncă 
favorabile incluziunii sunt benefice pentru persoanele fizice, pentru contribuabili și pentru întreaga 
comunitate. 

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: 
Unele țări din UE recunosc întreprinderea favorabilă incluziunii, însă nu există niciun cadru juridic al UE 
care să recunoască acest model de ocupare a forței de muncă pentru persoanele cu dizabilități, garantând 
accesul tuturor la piața forței de muncă și asigurând accesul persoanelor cu dizabilități la locuri de muncă de 
calitate, în conformitate cu Strategia europeană pentru persoanele cu handicap. Aceasta trebuie, de 
asemenea, să consolideze obligațiile privind salariile decente, pe baza salariului minim pentru o întreprindere 
favorabilă incluziunii, și să pună în aplicare mai bine directivele existente privind nediscriminarea la locul de 
muncă. 

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

Proiect de amendament 247 === EMPL/5624 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

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

Se adaugă: PP 07 21 09 
 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 
PP 07 21 09       500 000 250 000 500 000 250 000 
Rezervă           

Total       500 000 250 000 500 000 250 000 

Rubrică: 
Proiect-pilot — Viitorii topografi planifică accesibilitatea 

Comentarii: 
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Se adaugă următorul text: 

1. Scopul proiectului pilot 
Scopul acestui proiect-pilot este schimbul transfrontalier de bune practici privind accesibilitatea în 
domeniul proiectării și punerii în aplicare a măsurilor de eliminare a barierelor arhitecturale în mediul 
construit. Datorită acestui proiect, studenții premiați își vor îmbogăți cunoștințele și experiența prin 
observarea directă a claselor, prin partajarea și compararea ideilor și a metodologiilor aplicate în statele 
lor membre și, prin urmare, vor face schimb de bune practici, ceea ce va conduce, în cele din urmă, la 
îmbunătățirea accesibilității generale. 
2. Proiectul „Viitorii topografi planifică accesibilitatea” 
Proiectul are în vedere organizarea de concursuri la nivel național sub deviza „Viitorii topografi planifică 
accesibilitatea” într-un anumit număr de state membre. Cele mai bune proiecte dedicate eliminării 
barierelor arhitecturale din mediul construit vor fi recompensate, cu scopul de a stimula cercetarea și 
acțiunile utile pentru formarea studenților și sensibilizarea profesorilor și a profesioniștilor cu privire la 
subiectul accesibilității globale. 
În același timp, acest proiect va servi drept instrument valoros pentru a-i ajuta pe studenții din cadrul 
institutelor tehnice specializate în construcții, mediu și teritorii să își înceapă viitoarea profesie prin 
experiență practică de valoare socială și să compare ideile și metodologiile aplicate în domeniul 
proiectării și eliminării barierelor arhitecturale la nivelul UE. 
Studenții din cadrul institutelor tehnice specializați în construcții, mediu și teritoriu, care participă la 
concursuri naționale, vor trebui să realizeze un proiect de eliminare a barierelor arhitecturale ale 
mediului construit care respectă legislația în vigoare privind accesibilitatea și normele și orientările 
existente în acest domeniu. 
Proiectele prezentate de institute vor fi examinate de o comisie specială, care va întocmi o listă restrânsă 
cu cele mai bune trei proiecte pentru fiecare categorie (spații urbane; clădiri publice și școlare; structuri 
de petrecere a timpului liber). 
Studenții care au elaborat proiectele cele mai bine clasate vor primi un premiu în cadrul unei ceremonii 
organizate în mod special. În timpul acestei ceremonii, proiectele premiate vor fi prezentate Comisiei și 
publicului larg. 

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: 
Accesibilitatea generală este un subiect important, care merită atenție, în special în rândul elevilor din 
domeniul construcțiilor, al mediului și al teritoriului. Acest proiect-pilot va avea un rol esențial în schimbul 
de bune practici între studenții premiați în ceea ce privește eliminarea barierelor arhitecturale din mediul 
construit. 

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

Proiect de amendament 248 === EMPL/5625 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

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

Se adaugă: PP 07 21 10 
 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 
PP 07 21 10       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 — MOVE4FREE_EU - Dizabilitățile și activitatea fizică 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

1. Scopul proiectului pilot 
Scopul acestui proiect-pilot este să promoveze activitatea fizică în întreaga Europă ca un instrument 
fundamental pentru dezvoltarea fizică și socială a persoanelor cu dizabilități. Acest proiect utilizează 
sportul drept element de integrare și de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu 
Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (CRPD) și cu Pilonul european al 
drepturilor sociale. 
2. Proiectul MOVE4FREE 
Proiectul MOVE4FREE a fost lansat la 6 aprilie 2018 în Italia, cu ocazia Zilei Mondiale a Activităților 
Fizice și are ca scop promovarea activității fizice ca instrument fundamental pentru dezvoltarea fizică și 
socială a unei persoane. Propunerea, promovată de Asociația LIFE AT BEST, pune accentul pe 
persoanele cu dizabilități, astfel încât activitatea fizică să poată fi recunoscută ca un element de 
incluziune și integrare. 
Până în prezent, aproape 20 de persoane s-au alăturat proiectului MOVE4FREE din Italia, obținând 
rezultate extraordinare. 
Persoane cu paraplegie, în scaunul cu rotile au beneficiat în mare măsură de activitatea de rezistență 
realizată la nivelul trunchiului și al membrelor superioare: o mai mare stabilitate abdominală lombară, o 
mai bună mobilitate și rezistență a membrelor superioare, un echilibru mai bun în scaunul rulant; în 
cazul unor persoane cu leziuni ale măduvei spinării, rezistența membrelor inferioare a crescut cu până la 
30 %. 
Persoanele cu afecțiuni psihice au beneficiat în mare măsură de activitățile realizate împreună cu 
utilizatorii sănătoși și au dezvoltat o relație nouă și mai bună cu corpul lor. 
3. Descrierea proiectului-pilot 
Acest proiect-pilot, care va fi numit MOVE4FREE_EU, are ca obiectiv punerea în aplicare a unui 
instrument similar în alte state membre, începând cu trei state membre în 2021. 
MOVE4FREE_EU ar urma să se adreseze tuturor centrelor de fitness și sălilor de sport care oferă 
cursuri de antrenament personal printre serviciile lor. Obiectivul este implicarea unui număr cât mai 
mare de structuri, astfel încât oferta acestui serviciu gratuit să poată fi distribuită pe scară largă pe 
teritoriul statelor membre participante. 
Structurile participante, sub rezerva verificării prealabile a cerințelor prestabilite, ar rezerva 4 ore de 
antrenament personal pe săptămână (cu un instructor specializat pentru o oră de formare) complet 
gratuite pentru persoanele care, din cauza dizabilității lor, întâmpină dificultăți în a desfășura o activitate 
fizică. 
Utilizatorii vor avea acces gratuit la sălile de sport MOVE4FREE_EU cu programare. 
Sesiunea de antrenament poate fi rezervată prin intermediul unui site internet sau prin e-mail sau telefon. 
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Fiecare utilizator va putea să rezerve maximum o oră de antrenament pe săptămână, pentru o perioadă 
limitată de timp (la latitudinea structurii unice), pentru a garanta accesul la servicii unui număr cât mai 
mare de persoane. 

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: 
Move4Free_EU ar urma să fie un instrument și o platformă care să stimuleze toate sălile de sport europene 
să ofere servicii gratuite de antrenament personal persoanelor cu dizabilități. Principalele obiective – în 
conformitate cu Pilonul european al drepturilor sociale și cu CRPD – sunt eliminarea barierelor arhitecturale 
și culturale, crearea și consolidarea unui sistem de bunăstare pentru persoanele cu dizabilități, precum și 
oferirea unui exemplu: sălile de sport, hotelurile și centrele de fitness care se alătură acestui proiect ar avea 
ocazia de a participa la construirea unei societăți mai incluzive. 

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

Proiect de amendament 249 === EMPL/5626 === 

Depus de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

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

Se adaugă: PP 07 21 11 
 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 
PP 07 21 11       9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 
Rezervă           

Total       9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 

Rubrică: 
Proiect-pilot — Capacitatea de inserție profesională și integrarea pe piața forței de muncă a femeilor care 
sunt victime ale violenței bazate pe gen 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

INTRODUCERE 
Combaterea violenței de gen a devenit o prioritate pentru statele membre și pentru UE, dar reprezintă, de 
asemenea, o preocupare socială. Oamenii sunt din ce în ce mai conștienți de faptul că violența împotriva 
femeilor este o problemă cu care s-ar putea confrunta orice femeie, indiferent de statutul său educațional, 
economic sau social. 
Distanțarea socială și carantina impuse ca urmare a pandemiei de COVID-19 au, de asemenea, un 
impact asupra violenței domestice. Numărul cazurilor de violență împotriva femeilor a crescut 
semnificativ în UE în timpul măsurilor de izolare. Prin urmare, toate statele membre trebuie să 
consolideze măsurile luate pentru a proteja femeile împotriva violenței domestice nu numai în timpul 
crizei, ci și ulterior. 
În plus, redresarea nu va fi un proces imediat și se vor pierde multe locuri de muncă sau se va reduce 
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timpul de lucru, astfel cum s-a întâmplat în cazul crizei anterioare din 2008. Din nou, femeile vor fi cel 
mai probabil afectate mai grav din cauza unui mandat social determinat de gen în ceea ce privește munca 
de îngrijire, iar situația va fi și mai dificilă pentru femeile vulnerabile, dintre care unele sunt victime ale 
violenței de gen. 
DATE PRIVIND VIOLENȚA BAZATĂ PE GEN ÎN UE 
Una dintre primele probleme este aceea că definiția violenței împotriva femeilor nu este omogenă în UE. 
Acest lucru generează date și cifre de slabă calitate, care maschează variațiile enorme între statele 
membre și lipsa de informații socioeconomice și privind munca. Cele mai mari eșantioane pe această 
temă au fost colectate în 2014 de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) și în 
2019 de Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE). Cu toate acestea, 
niciunul dintre aceste studii nu menționează statutul social și profesional al victimelor violenței de gen, 
cum ar fi nivelul de educație, competențele, nivelul veniturilor, statutul profesional. În cadrul Strategiei 
europene pentru egalitatea de gen 2020-2025, publicată recent, Comisia Europeană a arătat că „o 
anchetă la nivelul UE, coordonată de Eurostat, va furniza date privind prevalența și dinamica violenței 
împotriva femeilor și alte forme de violență interpersonală, rezultatele fiind prezentate în 2023”. 
Pe de altă parte, studiul Parlamentului European „Problema violenței în Uniunea Europeană” arată, 
referindu-se la anul 2011, că costurile economice ale violenței împotriva femeilor în UE au fost estimate 
la 228 de miliarde EUR în fiecare an, din care „45 de miliarde EUR sunt necesare pentru servicii pentru 
victime, 24 de miliarde EUR pentru pierderile producției economice și 159 de miliarde EUR pentru durere 
și suferință”. 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI-PILOT 
Scopul acestui proiect-pilot să elaboreze și să pună în aplicare un program de integrare socioprofesională 
a femeilor care sunt victime ale violenței de gen. Independența economică a femeilor s-a dovedit a fi un 
instrument-cheie pentru combaterea violenței bazate pe gen, atât ca măsură preventivă, cât și ulterior, 
pentru a le îmbunătăți respectul de sine și pentru a depăși o situație de vulnerabilitate care le poate afecta, 
de asemenea, copiii. 
OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI-PILOT 
Proiectul-pilot ar oferi femeilor beneficiare resursele și competențele necesare pentru a se dezvolta la 
locul de muncă. 
Proiectul ar contribui la dezvoltarea independenței economice a beneficiarilor, astfel încât aceștia să 
poată construi un nou proiect personal. 
Acest lucru ar facilita viitoarea inserție profesională a beneficiarilor prin intermediul unor servicii de 
orientare specifice și al unor strategii de formare care să favorizeze accesul acestora la un loc de muncă 
adecvat profilului lor specific de competențe, pentru a realiza o integrare socială și profesională deplină. 
TEMEIUL PROPUNERII 
Pe de o parte, acest proiect-pilot se bazează pe programul „SOIB Dona” care a fost promovat cu succes de 
serviciul de ocupare a forței de muncă din Insulele Baleare. Principalul obiectiv al acestui program este 
să ofere un loc de muncă tuturor femeilor care sunt victime ale violenței de gen pentru un an întreg. În 
2019, peste 250 de beneficiari au fost angajați de unele dintre cele 76 de entități active care au participat 
la programul menționat anterior – de la municipalități și entități afiliate la organizații non-profit. Peste 9 
milioane EUR au fost investite în program, care este finanțat atât de Pactul de stat împotriva violenței de 
gen (guvernul central spaniol), cât și de SOIB (guvernul regional). 
Pe de altă parte, acest proiect-pilot ar prelua ca model de referință modelul pus în aplicare de Garanția 
pentru tineret, întrucât, în ambele cazuri, unul dintre obiectivele principale este de a oferi sprijin 
grupurilor vulnerabile și de a le oferi acestora locuri de muncă subvenționate, îmbunătățind, în același 
timp, oportunitățile de ocupare a forței de muncă pentru lucrătorii care, prin urmare, contribuie la 
creșterea nivelului de trai. 
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DESCRIERE 
Scopul acestui proiect-pilot este să reglementeze acordarea de subvenții pentru finanțarea costurilor 
totale ale forței de muncă, inclusiv contribuțiile la asigurările sociale, precum și costurile acțiunilor 
complementare, care rezultă din recrutarea de femei victime ale violenței bazate pe gen. Beneficiarii ar fi 
angajați de entitățile active care ar participa la program: de la municipalități și entități afiliate la asociații 
de întreprinderi și organizații non-profit. 
Proiectul este conceput ca un program de promovare a ocupării forței de muncă, care ar oferi femeilor o 
autonomie mai mare prin independența lor economică, în activități care se încadrează în profilul lor 
profesional. 
În același timp, acesta ar promova integrarea pe piața forței de muncă, prin sprijinul oferit de orientările 
profesionale primite de participanți pe parcursul perioadei contractului de muncă. Acest lucru ar 
îmbunătăți capacitatea de inserție profesională a acestora și inserția lor ulterioară în firme obișnuite. 
Prin urmare, obiectivul final este de a realiza o integrare socială și profesională deplină a femeilor. 
Proiectul ar trebui să fie pregătit ținând seama de profilul profesional și personal al unei femei care 
dorește să fie angajată. Ar trebui luate în considerare următoarele aspecte: formarea, experiența 
profesională, competențele personale, interesele profesionale, situația personală și socio-familială și 
motivația. În acest scop, comunitatea serviciilor sociale ar trebui să elaboreze un raport privind caracterul 
adecvat al aspectelor personale și profesionale ale unei femei care candidează pentru un proiect concret. 
De asemenea, acest raport ar trebui să fie utilizat pentru a dovedi faptul că un potențial beneficiar este 
victimă a violenței bazate pe gen. 
Contractele de muncă ar trebui să aibă o durată de 2 ani și ar trebui să fie cu normă întreagă (100 %). În 
mod excepțional și din motive justificate în mod corespunzător, ar putea fi autorizat un procent mai 
scăzut de ore de lucru. 
Numărul de beneficiari ar putea fi estimat la aproximativ 300, din mai multe state membre, deși această 
cifră este condiționată de costurile salariale diferite în fiecare caz și în fiecare stat membru. 

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: 
Capacitatea de inserție profesională și integrarea pe piața muncii a femeilor care sunt victime ale violenței de 
gen sunt instrumente esențiale pentru a depăși abuzurile de gen și pentru a obține o autonomie financiară mai 
mare, cu atât mai mult având în vedere creșterea numărului de cazuri în timpul izolării impuse ca urmare a 
pandemiei de COVID-19. În ciuda faptului că niciun proiect similar nu este în curs de elaborare în întreaga 
UE și că obiectivul tematic al acestui proiect-pilot se axează pe promovarea capacității de inserție 
profesională și pe combaterea sărăciei, lipsa de claritate în cadrul Comisiei Europene între DG EMPL și DG 
JUST, în ceea ce privește asumarea responsabilității, a determinat un punctaj scăzut în formularul de pre-
evaluare. 

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

Proiect de amendament 111 === LIBE/5818 === 

Depus de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

------------------------------- 
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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       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 — Sprijinirea mass-mediei locale în combaterea dezinformării și promovarea educației în 
domeniul mass-mediei 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Granturile propuse pentru acest proiect-pilot au două obiective principale: 
- să ofere sprijin financiar mass-mediei locale independente, promovând informații de calitate bazate pe 
fapte și combătând dezinformarea; 
- să îmbunătățească educația în domeniul mass-mediei în rândul comunităților locale. 
1) Primul obiectiv al acestui proiect-pilot este instituirea unui fond permanent pentru sprijinirea 
jurnaliștilor locali independenți și a structurilor mediatice locale independente. Scopul este de a oferi 
resurse financiare pentru a spori sustenabilitatea structurilor mediatice locale, permițând jurnaliștilor să 
creeze conținuturi independente de calitate, verificând informațiile pe baza faptelor pentru a combate 
răspândirea dezinformării în rândul publicului european. Consolidarea mass-mediei locale le va permite 
să coopereze și să beneficieze de pe urma inițiativelor de verificare a faptelor la nivelul UE. 
Jurnalismul local de calitate este pilonul principal al unei prese libere și al unei democrații funcționale, 
dar, pentru a continua să publice informații bazate pe fapte și să demaște neregulile, el are nevoie de 
resurse și instrumente adecvate. Această ramură a profesiei este amenințată tocmai din cauza lipsei de 
resurse financiare. Jurnaliștii locali independenți trebuie să aleagă între a-și continua activitatea, oferind 
în mod independent un conținut de calitate, bazat pe fapte, a se alătura trusturilor de presă controlate de 
oligarhii din domeniul mass-media sau a se orienta către producerea de conținuturi mai comerciale. Un 
instrument financiar al UE pus la dispoziția structurilor mediatice locale le-ar permite jurnaliștilor să își 
continue activitatea în mod sustenabil și să utilizeze sinergiile cu alte inițiative de verificare a faptelor 
care vizează structurile mediatice mai mari. Având în vedere că proprietatea asupra mass-mediei devine 
din ce în ce mai concentrată, iar structurile mediatice de mari dimensiuni sunt controlate și/sau sub 
influența oligarhilor din domeniul mass-mediei, sustenabilitatea devine o provocare majoră pentru 
jurnaliștii care își desfășoară activitatea în mod independent în cadrul unor structuri mediatice mici. 
Jurnalismul local independent de calitate este în pericol, deoarece din ce în ce mai mulți jurnaliști decid 
să renunțe la profesie pentru alte activități mai sustenabile, care le garantează veniturile. Sprijinirea 
mass-mediei locale ar avea o contribuție importantă la consolidarea libertății presei în UE și în statele 
membre. 
Jurnaliștii locali independenți sunt vectorul principal al furnizării unor informații de calitate, verificate și 
bazate pe fapte cetățenilor UE. Acordarea unei finanțări adecvate mass-mediei locale independente ar 
spori eficiența luptei împotriva difuzării de știri false în Uniune. Mecanismul ar aborda problema 
dezinformării la nivel local, sporind gradul de conștientizare cu privire la dezinformare în rândul 
comunităților locale mici. Crearea unui instrument financiar specific al UE pentru sprijinirea 
jurnaliștilor locali ar fi, prin urmare, în beneficiul direct al cetățenilor UE. 
Printre proiectele pe care acest fond le-ar putea sprijini se numără acțiunile de documentare și de 
investigare cu privire la utilizarea fondurilor UE la nivel local, acoperind cheltuielile legate de accesul la 
documente pentru a garanta o raportare exactă, bazată pe fapte, precum, și abonamentele la programele 
informatice și la instrumente digitale, toate acestea permițându-le să demaște știrile false și să furnizeze 
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informațiile exacte. 
2) Al doilea obiectiv al acestui proiect-pilot este de a îmbunătăți educația în domeniul mass-mediei în 
cadrul comunităților locale. Acest obiectiv ar fi atins prin instituirea unor programe de parteneriat între 
reprezentanții mass-mediei locale și organizațiile locale ale societății civile, școli și universități, bazându-
se pe bunele practici disponibile în cadrul UE. Scopul acestor parteneriate ar fi de a implica membrii 
comunității locale de vârste diferite și care provin din medii socioeconomice diferite în activități de 
alfabetizare mediatică și de a adapta programele speciale care vizează diferitele grupuri de interese. 
Aceste activități ar include pregătirea și oferirea de cursuri în școli și universități, precum și în centre 
comunitare și biblioteci publice. Acest lucru le-ar permite jurnaliștilor să ajungă la comunitățile locale 
mici și să crească capacitatea de gândire critică, precum și competențele digitale și comportamentul etic 
pe platformele de comunicare socială. 
Granturile ar acoperi, prin urmare, costurile legate de achiziționarea sau dezvoltarea de instrumente 
digitale, închirierea de spații, organizarea de deplasări în cadrul comunităților locale, achiziționarea 
echipamentelor necesare, dezvoltarea de noi resurse pentru promovarea gândirii critice și îmbunătățirea 
competențelor digitale. 
Instrumentul financiar propus ar fi destinat persoanelor juridice (organizații și asociații profesionale, 
consorții, editori, redactori), fără a împiedica persoanele fizice, de exemplu liber-profesioniștii, să solicite 
aceste granturi (cu condiția ca ele să îndeplinească anumite criterii care trebuie să fie studiate în cadrul 
proiectului). Granturile disponibile prin intermediul fondului ar trebui să fie gestionate de o organizație 
intermediară independentă, fără legături naționale. Evaluarea cererilor de finanțare ar trebui să fie 
realizată de o echipă comună compusă din membri ai CE, jurnaliști și alți experți relevanți. 

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: 
Jurnaliștii locali independenți și profesioniștii din domeniul educației mediatice dispun de resurse foarte 
limitate. Ei se confruntă cu provocările legate de un peisaj caracterizat printr-o concentrare puternică a 
proprietății mediatice și întâmpină dificultăți în a-și asigura mijloacele de trai fără a renunța la profesie. Ei 
reprezintă un vector esențial în combaterea dezinformării prin producerea unor conținuturi de calitate 
verificate și, beneficiind de resurse adecvate, ei pot continua să fie un instrument esențial pentru 
îmbunătățirea educație în domeniul mass-mediei. Pentru a-și atinge obiectivul, acești profesioniști au nevoie 
de sprijin financiar direct. 

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

Proiect de amendament 110 === LIBE/5817 === 

Depus de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

------------------------------- 
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       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 
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       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rubrică: 
Proiect-pilot — Platforma educațională privind statul de drept 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

OBIECTIV 
Acest proiect-pilot va dezvolta un pachet educațional cu module interactive privind statul de drept, 
destinat elevilor din învățământul secundar din întreaga UE. Modulele vor fi disponibile pe o platformă 
online, care va facilita, de asemenea, schimbul virtual dintre profesori din întreaga UE. Aceste module 
interactive privind statul de drept vor fi disponibile în toate limbile oficiale ale UE și vor fi menite să ajute 
școlile și profesorii să își dezvolte cunoștințele despre statul de drept. 
CONTEXT 
Respectarea statului de drept este o componentă esențială pentru calitatea de membru al Uniunii și pentru 
a garanta funcționarea democratică atât a statelor membre, cât și a Uniunii în ansamblul său. 
Respectarea statului de drept este o condiție prealabilă pentru exercitarea de către cetățeni a drepturilor 
lor fundamentale. De asemenea, un spațiu european de justiție, precum și o piață internă în care legile 
sunt aplicate uniform nu pot exista fără aderarea deplină la statul de drept. Statul de drept stă la baza 
oricărei societăți democratice și încurajează încrederea cetățenilor în instituțiile publice, inclusiv în 
sistemul judiciar. 
Cu toate acestea, în ultimii ani, statul de drept în UE a trecut prin mai multe încercări. Instituțiile 
europene și guvernele mai multor state membre și-au exprimat îngrijorarea cu privire la regresul statului 
de drept. În numeroasele sale rezoluții referitoare la deteriorarea statului de drept, Parlamentul European 
a subliniat faptul că, în temeiul tratatelor, Comisia este responsabilă de garantarea respectării statului de 
drept ca valoare fundamentală a Uniunii. 
Ca parte a răspunsului său la aceste provocări, în aprilie 2019, Comisia a prezentat Comunicarea sa 
intitulată „Consolidarea în continuare a statului de drept în cadrul Uniunii”, în care a identificat trei 
piloni prin care se poate asigura respectarea efectivă a statului de drept. Primul pilon este promovarea și 
se referă la consolidarea cunoștințelor privind statul de drept și la promovarea unei culturi comune a 
statului de drept. Ca urmare a acestei comunicări, Comisia a primit contribuții de la o gamă diversă de 
părți interesate. Marea majoritate a contribuțiilor subliniază că publicul larg trebuie să fie mai bine 
informat cu privire la standardele existente privind statul de drept, de exemplu cu ajutorul societății civile 
și al educației. 
Studiile confirmă lipsa de cunoștințe a cetățenilor UE în ceea ce privește statul de drept. Studiul special 
Eurobarometru privind statul de drept din iulie 2019 arată că, deși marea majoritate a cetățenilor 
consideră că principiile statului de drept sunt foarte importante, ei nu se simt suficient de bine informați 
cu privire la valorile fundamentale ale UE. Cunoașterea mai aprofundată a statului de drept poate fi în 
beneficiul cetățenilor, în special al tinerilor. După cum s-a subliniat în Convenția de la Veneția, „statul de 
drept se poate dezvolta numai într-o țară ai cărei locuitori se simt responsabili în mod colectiv de punerea 
în aplicare a acestui concept, făcând din acesta o parte integrantă a propriei lor culturi juridice, politice și 
sociale.” 

În Planul său de acțiune din iulie 2019, Comisia recunoaște că sistemele de învățământ din statele 
membre joacă un rol important în consolidarea statului de drept, prin „asigurarea includerii statului de 
drept în dezbaterile publice și în programele de învățământ”. Cu toate acestea, în școlile din UE nu există 
efectiv acțiuni de învățare și sensibilizare cu privire la statul de drept. De la Declarația din 2015 privind 
„Promovarea cetățeniei și a valorilor comune ale libertății, toleranței și nediscriminării prin educație”, 
adoptată la Paris, numeroase state membre au integrat educația civică în programele lor școlare 
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naționale. Cu toate acestea, un studiu din 2017 al Agenției executive pentru educație, audiovizual și 
cultură arată că statul de drept nu este un punct de interes în cadrul materiei educație civică, ceea ce 
conduce la un deficit de cunoștințe în rândul generației mai tinere. 
Platforma pentru educație privind statul de drept urmărește să elimine această lacună. Acest proiect-pilot 
va contribui la consolidarea cunoștințelor și a respectării statului de drept prin educație, prin dezvoltarea 
de instrumente și de conținut, pe care cadrele didactice din UE le pot integra în practicile lor de predare și 
de învățare. 
PUNEREA ÎN APLICARE 
Pachetul educațional: module interactive și spațiu de schimb pentru profesori 
Pentru a acoperi deficitul de cunoștințe menționat mai sus, acest proiect-pilot se va axa pe generarea de 
cunoștințe privind statul de drept destinate tinerilor. Pentru a realiza acest lucru, fondul va urmări: 
elaborarea unui pachet educațional cu module interactive, care va fi disponibil online în toate limbile 
oficiale ale UE și va fi oferit profesorilor din instituțiile de învățământ secundar din întreaga UE, ca 
mijloc de completare a materialelor lor didactice legate de societate, justiție și educație civică; 
crearea unui spațiu de schimb online pentru profesorii din întreaga UE care lucrează cu acest pachet de 
materiale. 
Pachetul educațional ar trebui să conțină cel puțin următoarele elemente: 
Înțelegerea statului de drept și a principiilor sale fundamentale (cum ar fi egalitatea în fața legii, 
separarea puterilor, accesul la justiție etc.) 
Importanța și istoria statului de drept în constituțiile naționale și în Uniunea Europeană 
interconectarea dintre statul de drept și drepturile fundamentale, democrație și cetățenie; 
instrumente practice, materiale video și exerciții interactive pentru dezbateri privind statul de drept în 
legătură cu viața, societatea și comunitatea elevilor. 
Structura organizatorică 
Conținutul pachetului educațional ar trebui să fie elaborat de o organizație sau o rețea independentă, cu 
expertiză în statul de drept, didactică și platforme online, pentru a se asigura că conținutul pachetului 
este atât relevant, cât și factual, precum și accesibil elevilor din învățământul secundar. 
Ghidul din 2019 intitulat „Consolidarea statului de drept prin educație”, publicat de Organizația 
Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) și Biroul Națiunilor Unite pentru 
Droguri și Criminalitate (UNODC), poate fi un punct de plecare util. 
REZULTATELE DORITE 
sprijinirea cadrelor didactice și a școlilor în elaborarea unor cursuri privind statul de drept în statele lor 
membre și în UE; 
promovarea cunoașterii statului de drept în rândul tinerilor cetățeni ai UE și contribuția la o cultură 
comună a statului de drept; 
creșterea sentimentului de apartenență la valorile europene, acordând atenție statului de drept în ordinea 
constituțională a fiecărui stat membru; 
consolidarea capacității legate de educația privind statul de drept la nivel european, național și local prin 
creșterea disponibilității materialelor de orientare și prin facilitarea schimbului de bune practici; 
contribuția la dezvoltarea și competențele de gândire critică ale tinerei generații prin sprijinirea educației 
cetățenești existente. 

Temei juridic: 
Se adaugă următorul text: 
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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 ciuda programelor existente ale UE care sprijină dezvoltarea de conținut și de pachete educaționale și 
schimbul de bune practici, cum ar fi programul Erasmus +, platforma e-Twinning și platforma multilingvă 
School Education Gateway, în prezent nu există nicio platformă a UE în domeniul educației dedicată 
promovării statului de drept în învățământul secundar. Având în vedere că educația poate contribui la 
consolidarea statului de drept, acest proiect urmărește să elimine acest neajuns, prin promovarea 
cunoștințelor privind statul de drept în rândul tinerilor cetățeni ai UE, contribuind astfel la o cultură comună 
a statului de drept. 

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

Proiect de amendament 109 === LIBE/5816 === 

Depus de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

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

Se adaugă: PP 20 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 20 21 02       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 — Observatorul european al discursului, destinat să combată dezinformarea după COVID-
19 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Pandemia actuală nu este doar o situație de pericol fără precedent pentru viața și bunăstarea cetățenilor 
europeni. Ea este, de asemenea, o provocare majoră pentru rețeaua fragilă de încredere care conectează 
cetățenii cu statele lor și cu UE. Observatorul propus va examina evoluția discursurilor referitoare la 
Europa și la statul-națiune în timpul și după pandemia de COVID-19, oferind recomandări de bază 
pentru o comunicare eficace și pentru a proteja împotriva campaniilor de dezinformare. 
Disponibilitatea și calitatea informațiilor sunt esențiale pentru funcționarea eficace a societății, în special 
într-o perioadă de criză. În prezent, se răspândesc în societăți numeroase informații false cu privire la 
COVID-19, în special prin intermediul platformelor de comunicare socială. Una dintre principalele 
strategii de combatere a știrilor false este demascarea, o strategie care constă în confruntarea acestor știri 
false cu faptele și teorii acceptate. Din păcate, strategiile de demascare existente s-au dovedit a fi foarte 
ineficace, cu atât mai mult cu cât nu funcționează pentru persoanele care cred cu tărie în informațiile 
false. 
Cercetările arată că Twitter, YouTube, Facebook și alte platforme de comunicare socială influente oferă 
un impuls puternic pentru rețeaua internațională de dezinformare (Smith și Graham 2019). Alimentând 
frica și haosul, difuzând știri false și interpretând eronat datele, acești agenți sunt mai puternici ca 
niciodată (Fernández-Luque și Bau 2015). Cu toate acestea, platformele de comunicare socială oferă nu 
doar un nou set de instrumente pentru propagarea dezinformării, ci și o armă puternică împotriva 
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acesteia. 
Cercetările recente demonstrează rolul important pe care îl joacă discursurile în prezentarea faptelor și 
informațiilor într-un pachet care poate fi transmis cu ușurință în întreaga societate și modul în care 
studierea discursurilor poate fi cheia pentru a înțelege mai bine modul în care ideile se răspândesc pe 
platformele de comunicare socială și de ce anumite idei se impun în fața altora. Utilizarea acestei 
metodologii pentru a înțelege fluxul de informații în timpul pandemiei de COVID-19 ar putea fi vitală 
pentru a găsi o altă modalitate de a informa societatea și pentru a ține sub control dezinformarea și 
informarea greșită. 
Proiectul va crea un Observator european al discursului, care va monitoriza și analiza modul în care 
noile discursuri sunt create și răspândite în discursul public european, va descifra valorilor emoționale 
care ghidează discursurile de succes, va cartografia sursele și actorii-cheie activi în difuzarea acestor 
discursuri și va elabora recomandări pentru o comunicare și o politică eficace. 
Sprijinindu-se pe lucrările realizate în cadrul studiului finanțat de Comisia Europeană cu privire la 
mecanismele care modelează platformele de comunicare socială și determină impactul acestora asupra 
societății, proiectul realizat de Re-Imagine Europa și de Centrul pentru cercetare în domeniul riscurilor 
sistemice al Universității din Varșovia, Observatorul va identifica discursurile dominante, combinând 
procesarea limbajului natural cu metode mai tradiționale de naratologie calitativă. Utilizând algoritmi 
avansați și analizând exemplele cele mai reprezentative din punct de vedere calitativ, el ar stabili modele 
narative și ar răspunde la întrebări precum: „Cum influențează criza actuală modelele, metaforele și 
discursurile dominante care definesc modul în care percepem identitatea și comunitatea?”, „Valorile 
europene sunt în pericol într-un ecosistem al informației din ce în ce mai polarizat și utilizat ca armă?”, 
„Cum manipulează actorii externi discursul public european pentru a semăna discordie și a fractura 
societatea?”, „Care sunt discurile și valorile care ne unesc și care ne separă?”, „Cum definesc diferitele 
noastre sisteme de valori și diferitele noastre experiențe dezvoltarea unei identități europene?” 

Louis Wittgenstein afirma că lumea pe care o vedem este definită și capătă sens prin cuvintele pe care le 
alegem. Pe scurt, lumea este ceea ce facem noi din ea. 
Observatorul ar urma să se coordoneze cu proiectele și infrastructurile europene existente, inclusiv cu 
Observatorul european al mass-mediei digitale (EDMO) și cu SoBigData + +, pentru a se asigura că nu 
există o duplicare a eforturilor și că sunt alocate resurse pentru a sprijini lucrările de investigație și de 
cercetare și pentru a utiliza infrastructurile și asistența tehnică disponibile. Proiectul ar sprijini acțiuni la 
nivel național și multinațional, axate pe detectarea și analizarea campaniilor de dezinformare legate de 
COVID-19. Rezultatele proiectului-pilot ar urma să fi puse la dispoziția altor proiecte europene și 
naționale și să asigure schimbul de bune practici și de recomandări pentru o comunicare eficace. 

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: 
Cercetările recente demonstrează rolul important pe care îl joacă discursurile în formularea faptelor și 
informațiilor într-un pachet care poate fi transmis cu ușurință în întreaga societate și modul în care studierea 
discursurilor poate fi cheia pentru a înțelege mai bine modul în care ideile se răspândesc pe platformele de 
comunicare socială și de ce anumite idei se impun în fața altora. Utilizarea acestei metodologii pentru a 
înțelege fluxul de informații în timpul pandemiei de COVID-19 ar putea fi vitală pentru a găsi o altă 
modalitate de a informa societatea și pentru a ține sub control dezinformarea și informarea greșită. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 541 === GUE//8032 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Postul 08 01 01 01 — Cheltuieli de sprijin pentru Fondul european de garantare agricolă 

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 
08 01 01 01 8 000 000 8 000 000 4 318 426 4 318 426 4 318 426 4 318 426 3 681 574 3 681 574 8 000 000 8 000 000 
Rezervă           

Total 8 000 000 8 000 000 4 318 426 4 318 426 4 318 426 4 318 426 3 681 574 3 681 574 8 000 000 8 000 000 

Justificare: 
FEGA a suferit reduceri masive însumând aproape 50 % în comparație cu bugetul pe 2020. Întrucât 
agricultura este o politică comună de importanță strategică, considerăm că este necesar să se restabilească cel 
puțin nivelul angajamentelor din 2020 pentru această linie. 

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

Proiect de amendament 912 === R-E//7481 === 

Depus de Grupul Renew Europe 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Postul 08 02 03 01 — POSEI și insulele mici din Marea Egee (exceptând plățile directe) 

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 
08 02 03 01 232 000 000 232 000 000 223 000 000 223 000 000 223 912 187 223 912 187 12 727 813 12 727 813 236 640 000 236 640 000 
Rezervă           

Total 232 000 000 232 000 000 223 000 000 223 000 000 223 912 187 223 912 187 12 727 813 12 727 813 236 640 000 236 640 000 

Justificare: 
Sectorul agricol din regiunile ultraperiferice se confruntă cu provocări structurale legate de climă, relief, 
îndepărtare și suprafețe mici, care nu dispar odată cu stabilirea unui nou cadru financiar multianual. În plus, 
COVID-19 a afectat puternic acest sector prin perturbarea transporturilor și a demonstrat necesitatea de a 
sprijini producția locală pentru a asigura securitatea alimentară în regiunile în cauză. 
Acest amendament vizează restabilirea programului POSEI la nivelul din cadrul financiar multianual 
precedent (cu aplicarea deflatorului fix de 2 %). 

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

Proiect de amendament 134 === AGRI/2808 === 

Depus de Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 
Postul 08 02 03 03 — Promovarea produselor agricole - programe multinaționale și acțiuni puse în aplicare 
de Comisie prin gestiune directă 

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 
08 02 03 03 100 900 000 74 893 192 96 900 000 99 587 234 97 296 372 99 994 598 12 703 628 10 005 402 110 000 000 110 000 000 
Rezervă           

Total 100 900 000 74 893 192 96 900 000 99 587 234 97 296 372 99 994 598 12 703 628 10 005 402 110 000 000 110 000 000 

Justificare: 
Actuala criză sanitară legată de COVID-19 a avut un impact puternic asupra agriculturii europene, multe 
sectoare confruntându-se cu efecte fără precedent. Orice reducere eventuală a sumelor alocate pentru 2021 
va duce la o adâncire a crizei, punând sectorul în incapacitatea de a funcționa în mod optim. 

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

Proiect de amendament 971 === EPP//7059 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Postul 08 02 03 11 — Măsuri excepționale 

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 
08 02 03 11   p.m. p.m. p.m. p.m. 300 000 000 300 000 000 300 000 000 300 000 000 
Rezervă           

Total   p.m. p.m. p.m. p.m. 300 000 000 300 000 000 300 000 000 300 000 000 

Justificare: 
Pandemia de COVID-19 are un efect fără precedent asupra societății și economiei noastre, inclusiv asupra 
agriculturii. Agricultorii noștri, alături de toți actorii din lanțul de aprovizionare cu alimente din UE, 
muncesc din greu pentru a asigura hrana Europei, în ciuda dificultăților cu care se confruntă. Este esențial ca 
sectoarele de producție afectate să fie sprijinite corespunzător. Din acest motiv, bugetul pe 2021 trebuie să 
răspundă necesităților și să ajute fermierii, producătorii de alimente și întregul sector agricol să se redreseze 
și să continue să le ofere europenilor alimente de înaltă calitate și sigure. 

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

Proiect de amendament 142 === AGRI/2823 === 

Depus de Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Postul 08 02 03 11 — Măsuri excepționale 

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 
08 02 03 11   p.m. p.m. p.m. p.m. 300 000 000 300 000 000 300 000 000 300 000 000 
Rezervă           

Total   p.m. p.m. p.m. p.m. 300 000 000 300 000 000 300 000 000 300 000 000 

Justificare: 
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Pandemia de COVID-19 are un efect fără precedent asupra societății și economiei noastre, inclusiv asupra 
agriculturii. Fermierii noștri și fiecare actor din lanțul de aprovizionare cu alimente din UE depun eforturi 
susținute pentru a continua să asigure hrana Europei, în pofida dificultăților cu care aceștia se confruntă. Este 
esențial să se sprijine în mod corespunzător sectoarele de produse afectate în mod negativ. Din acest motiv, 
bugetul pe 2021 trebuie să răspundă necesităților și să ajute fermierii, producătorii de alimente și întregul 
sector agricol să se redreseze și să continue să le ofere europenilor alimente de înaltă calitate și sigure. 

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

Proiect de amendament 913 === R-E//7482 === 

Depus de Grupul Renew Europe 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Postul 08 02 05 01 — POSEI și insulele mici din Marea Egee (plăți directe) 

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 
08 02 05 01 437 000 000 437 000 000 434 000 000 434 000 000 435 775 288 435 775 288 9 964 712 9 964 712 445 740 000 445 740 000 
Rezervă           

Total 437 000 000 437 000 000 434 000 000 434 000 000 435 775 288 435 775 288 9 964 712 9 964 712 445 740 000 445 740 000 

Justificare: 
Sectorul agricol din regiunile ultraperiferice se confruntă cu provocări structurale legate de climă, relief, 
îndepărtare și suprafețe mici, care nu dispar odată cu stabilirea unui nou cadru financiar multianual. În plus, 
criza COVID-19 a afectat puternic acest sector prin perturbarea transporturilor și a demonstrat necesitatea de 
a sprijini producția locală pentru a asigura securitatea alimentară în regiunile în cauză. 
Acest amendament vizează restabilirea programului POSEI la nivelul din cadrul financiar multianual 
precedent (cu aplicarea deflatorului fix de 2 %). 

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

Proiect de amendament 988 === EPP//7078 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Postul 08 02 05 01 — POSEI și insulele mici din Marea Egee (plăți directe) 

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 
08 02 05 01 437 000 000 437 000 000 434 000 000 434 000 000 435 775 288 435 775 288 2 224 712 2 224 712 438 000 000 438 000 000 
Rezervă           

Total 437 000 000 437 000 000 434 000 000 434 000 000 435 775 288 435 775 288 2 224 712 2 224 712 438 000 000 438 000 000 

Justificare: 
Actuala criză sanitară legată de COVID-19 a avut un impact puternic asupra agriculturii europene, multe 
sectoare confruntându-se cu efecte fără precedent. Orice reducere eventuală a sumelor alocate pentru 2021 
va duce la o adâncire a crizei, punând sectorul în incapacitatea de a funcționa în mod optim. 

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

Proiect de amendament 143 === AGRI/2824 === 

Depus de Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
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------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Postul 08 02 05 01 — POSEI și insulele mici din Marea Egee (plăți directe) 

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 
08 02 05 01 437 000 000 437 000 000 434 000 000 434 000 000 435 775 288 435 775 288 2 224 712 2 224 712 438 000 000 438 000 000 
Rezervă           

Total 437 000 000 437 000 000 434 000 000 434 000 000 435 775 288 435 775 288 2 224 712 2 224 712 438 000 000 438 000 000 

Justificare: 
Actuala criză sanitară legată de COVID-19 a avut un impact puternic asupra agriculturii europene, multe 
sectoare confruntându-se cu efecte fără precedent. Orice reducere eventuală a sumelor alocate pentru 2021 
va duce la o adâncire a crizei, punând sectorul în incapacitatea de a funcționa în mod optim. 

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

Proiect de amendament 144 === AGRI/2828 === 

Depus de Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Postul 08 02 05 03 — Plăți redistributive 

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 
08 02 05 03 1 681 000 000 1 681 000 000 1 582 000 000 1 582 000 000 1 588 471 210 1 588 471 210 92 528 790 92 528 790 1 681 000 000 1 681 000 000 
Rezervă           

Total 1 681 000 000 1 681 000 000 1 582 000 000 1 582 000 000 1 588 471 210 1 588 471 210 92 528 790 92 528 790 1 681 000 000 1 681 000 000 

Justificare: 
Menținerea plăților redistributive la nivelul lor din 2020. 
Actuala criză sanitară legată de COVID-19 a avut un impact puternic asupra agriculturii europene, multe 
sectoare confruntându-se cu efecte fără precedent. Orice reducere eventuală a sumelor alocate pentru 2021 
va duce la o adâncire a crizei, punând sectorul în incapacitatea de a funcționa în mod optim. 

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

Proiect de amendament 469 === VERT/7608 === 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Postul 08 02 05 04 — Schemă de plată de bază (BPS) 

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 

08 02 05 04 16 117 000 
000 

16 117 000 
000 

14 251 300 
000 

14 251 300 
000 

14 309 595 
293 

14 309 595 
293   14 309 595 

293 
14 309 595 

293 
Rezervă           

Total 16 117 000 
000 

16 117 000 
000 

14 251 300 
000 

14 251 300 
000 

14 309 595 
293 

14 309 595 
293   14 309 595 

293 
14 309 595 

293 

Comentarii: 
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După tabelul: 
05 03 01 10        

Se modifică textul după cum urmează: 
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile din cadrul schemei de plată de bază, în conformitate cu titlul 
III capitolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Creditele nu pot fi utilizate pentru a sprijini 
înmulțirea sau creșterea de tauri folosiți pentru activități mortale cum ar fi coridele. 

Justificare: 
Fondurile UE nu ar trebui să fie utilizate pentru sprijinirea înmulțirii sau creșterii taurilor destinați luptelor 
letale cu tauri; prelungirea actualei PAC sau noua PAC ar trebui să excludă astfel de subvenții. 

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

Proiect de amendament 145 === AGRI/2831 === 

Depus de Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Postul 08 02 05 04 — Schemă de plată de bază (BPS) 

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 

08 02 05 04 16 117 000 
000 

16 117 000 
000 

14 251 300 
000 

14 251 300 
000 

14 309 595 
293 

14 309 595 
293 690 404 707 690 404 707 15 000 000 

000 
15 000 000 

000 
Rezervă           

Total 16 117 000 
000 

16 117 000 
000 

14 251 300 
000 

14 251 300 
000 

14 309 595 
293 

14 309 595 
293 690 404 707 690 404 707 15 000 000 

000 
15 000 000 

000 

Justificare: 
Menținerea schemei de plată de bază la nivelul său din 2020, ținând seama, pe de o parte, de retragerea 
Regatului Unit din Uniune și, pe de altă parte, de necesitatea de a proteja fermierii. 
Actuala criză sanitară legată de COVID-19 a avut un impact puternic asupra agriculturii europene, multe 
sectoare confruntându-se cu efecte fără precedent. Sumele alocate pentru 2021 trebuie să fie ambițioase 
pentru a ajuta sectorul să se redreseze și, în același timp, să funcționeze la capacitatea sa maximă. 

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

Proiect de amendament 477 === VERT/7617 === 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Postul 08 02 05 05 — Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu 

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 

08 02 05 05 11 819 000 
000 

11 819 000 
000 

10 802 000 
000 

10 802 000 
000 

10 846 185 
846 

10 846 185 
846   10 846 185 

846 
10 846 185 

846 
Rezervă           

Total 11 819 000 
000 

11 819 000 
000 

10 802 000 
000 

10 802 000 
000 

10 846 185 
846 

10 846 185 
846   10 846 185 

846 
10 846 185 

846 
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Comentarii: 
După tabelul: 
05 03 01 11        

Se modifică textul după cum urmează: 
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente plăților pentru practicileplății pentru practici 
agricole benefice climei și mediuluipentru climă și mediu, în conformitate cu titlul III capitolul 3 din 
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și trebuie să respecte obiectivul de 10% din cheltuieli pentru 
biodiversitate în perioada financiară 2021-2027.1307/2013. 

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 472 === VERT/7611 === 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Postul 08 02 05 05 — Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu 

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 

08 02 05 05 11 819 000 
000 

11 819 000 
000 

10 802 000 
000 

10 802 000 
000 

10 846 185 
846 

10 846 185 
846   10 846 185 

846 
10 846 185 

846 
Rezervă           

Total 11 819 000 
000 

11 819 000 
000 

10 802 000 
000 

10 802 000 
000 

10 846 185 
846 

10 846 185 
846   10 846 185 

846 
10 846 185 

846 

Comentarii: 
După tabelul: 
05 03 01 11        

Se modifică textul după cum urmează: 
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente plăților pentru practicileplății pentru practici 
agricole benefice climei și mediuluipentru climă și mediu, în conformitate cu titlul III capitolul 3 din 
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și trebuie să respecte obiectivul de 30 % din cheltuieli pentru climă în 
perioada financiară 2021-2027.1307/2013. 

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 146 === AGRI/2833 === 

Depus de Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
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Postul 08 02 05 05 — Plata pentru practici agricole benefice pentru climă 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 

08 02 05 05 11 819 000 
000 

11 819 000 
000 

10 802 000 
000 

10 802 000 
000 

10 846 185 
846 

10 846 185 
846 972 814 154 972 814 154 11 819 000 

000 
11 819 000 

000 
Rezervă           

Total 11 819 000 
000 

11 819 000 
000 

10 802 000 
000 

10 802 000 
000 

10 846 185 
846 

10 846 185 
846 972 814 154 972 814 154 11 819 000 

000 
11 819 000 

000 

Justificare: 
Peste PB, se restabilește nivelul din 2020. 
Menținerea plății pentru practicile agricole benefice pentru climă și mediu la nivelul său din 2020, ținând 
seama de importanța ambițiilor Uniunii în acest domeniu. 

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

Proiect de amendament 608 === ECR//7906 === 

Depus de Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Postul 08 02 05 07 — Plata pentru tinerii fermieri 

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 
08 02 05 07 573 000 000 573 000 000 571 000 000 571 000 000 573 335 690 573 335 690 1 664 310 1 664 310 575 000 000 575 000 000 
Rezervă           

Total 573 000 000 573 000 000 571 000 000 571 000 000 573 335 690 573 335 690 1 664 310 1 664 310 575 000 000 575 000 000 

Justificare: 
Actuala criză sanitară legată de COVID-19 a avut un impact puternic asupra agriculturii europene, multe 
sectoare confruntându-se cu efecte fără precedent. Sumele alocate pentru 2021 trebuie să fie ambițioase 
pentru a ajuta sectorul să se redreseze și, în același timp, să funcționeze la capacitatea sa maximă. 

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

Proiect de amendament 147 === AGRI/2834 === 

Depus de Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Postul 08 02 05 07 — Plata pentru tinerii fermieri 

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 
08 02 05 07 573 000 000 573 000 000 571 000 000 571 000 000 573 335 690 573 335 690 1 664 310 1 664 310 575 000 000 575 000 000 
Rezervă           

Total 573 000 000 573 000 000 571 000 000 571 000 000 573 335 690 573 335 690 1 664 310 1 664 310 575 000 000 575 000 000 

Justificare: 
Actuala criză sanitară legată de COVID-19 a avut un impact puternic asupra agriculturii europene, multe 
sectoare confruntându-se cu efecte fără precedent. Sumele alocate pentru 2021 trebuie să fie ambițioase 
pentru a ajuta sectorul să se redreseze și, în același timp, să funcționeze la capacitatea sa maximă. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 148 === AGRI/2836 === 

Depus de Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Postul 08 02 05 08 — Plata specifică pentru cultura de bumbac 

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 
08 02 05 08 245 000 000 245 000 000 244 000 000 244 000 000 244 998 088 244 998 088 1 912 1 912 245 000 000 245 000 000 
Rezervă           

Total 245 000 000 245 000 000 244 000 000 244 000 000 244 998 088 244 998 088 1 912 1 912 245 000 000 245 000 000 

Justificare: 
Menținerea plății specifice pentru cultura de bumbac la nivelul său din 2020. 

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

Proiect de amendament 149 === AGRI/2838 === 

Depus de Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Postul 08 02 05 09 — Schema de sprijin cuplat facultativ 

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 
08 02 05 09 4 084 000 000 4 084 000 000 4 003 000 000 4 003 000 000 4 019 374 370 4 019 374 370 64 625 630 64 625 630 4 084 000 000 4 084 000 000 
Rezervă           

Total 4 084 000 000 4 084 000 000 4 003 000 000 4 003 000 000 4 019 374 370 4 019 374 370 64 625 630 64 625 630 4 084 000 000 4 084 000 000 

Justificare: 
Menținerea schemei de sprijin cuplat facultativ la nivelul său din 2020. 
Actuala criză sanitară legată de COVID-19 a avut un impact puternic asupra agriculturii europene, multe 
sectoare confruntându-se cu efecte fără precedent. Sumele alocate pentru 2021 trebuie să fie ambițioase 
pentru a ajuta sectorul să se redreseze și, în același timp, să funcționeze la capacitatea sa maximă. 

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

Proiect de amendament 595 === GUE//8087 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Postul 08 02 05 10 — Schema pentru micii fermieri 

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 
08 02 05 10 802 000 000 802 000 000 704 779 720 704 779 720 707 662 639 707 662 639 94 337 361 94 337 361 802 000 000 802 000 000 
Rezervă           

Total 802 000 000 802 000 000 704 779 720 704 779 720 707 662 639 707 662 639 94 337 361 94 337 361 802 000 000 802 000 000 
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Justificare: 
Această propunere reduce sprijinul pentru instrumentul dedicat micilor fermieri. Majorarea de față are ca 
scop conferirea unui caracter mai coerent noii PAC, care se axează pe sprijinirea organizațiilor de 
producători. 

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

Proiect de amendament 150 === AGRI/2840 === 

Depus de Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Postul 08 02 05 10 — Schema pentru micii fermieri 

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 
08 02 05 10 802 000 000 802 000 000 704 779 720 704 779 720 707 662 639 707 662 639 94 337 361 94 337 361 802 000 000 802 000 000 
Rezervă           

Total 802 000 000 802 000 000 704 779 720 704 779 720 707 662 639 707 662 639 94 337 361 94 337 361 802 000 000 802 000 000 

Justificare: 
Menținerea schemei pentru micii fermieri la nivelul său din 2020. 
Actuala criză sanitară legată de COVID-19 a avut un impact puternic asupra agriculturii europene, multe 
sectoare confruntându-se cu efecte fără precedent. Sumele alocate pentru 2021 trebuie să fie ambițioase 
pentru a ajuta sectorul să se redreseze și, în același timp, să funcționeze la capacitatea sa maximă. 

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

Proiect de amendament 596 === GUE//8088 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Postul 08 02 05 11 — Rezerva pentru situații de criză în sectorul agricol 

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 
08 02 05 11 478 000 000 478 000 000 487 600 000 487 600 000 489 594 540 489 594 540 10 405 460 10 405 460 500 000 000 500 000 000 
Rezervă           

Total 478 000 000 478 000 000 487 600 000 487 600 000 489 594 540 489 594 540 10 405 460 10 405 460 500 000 000 500 000 000 

Justificare: 
Creditul de la acest articol are ca scop acoperirea cheltuielilor destinate măsurilor necesare pentru a face față 
crizelor majore care afectează producția sau distribuția agricolă. Pandemia de COVID-19 a agravat situația 
acestui sector fragil, care trebuie sprijinit cu resurse suficiente. 

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

Proiect de amendament 542 === GUE//8033 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
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Articolul 08 01 02 — Cheltuieli de sprijin pentru Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 

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 
08 01 02 5 100 000 5 100 000 1 850 000 1 850 000 1 850 000 1 850 000 3 250 000 3 250 000 5 100 000 5 100 000 
Rezervă           

Total 5 100 000 5 100 000 1 850 000 1 850 000 1 850 000 1 850 000 3 250 000 3 250 000 5 100 000 5 100 000 

Justificare: 
FEADR a suferit reduceri masive în comparație cu bugetul pe 2020. Întrucât agricultura este o politică 
comună de importanță strategică, considerăm că este necesar să se restabilească cel puțin nivelul 
angajamentelor din 2020 pentru această linie. 

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

Proiect de amendament 592 === GUE//8084 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Postul 08 03 01 02 — Tipuri de intervenții în ceea ce privește dezvoltarea rurală - programele 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 

08 03 01 02 14 675 251 
797 

13 100 000 
000 

14 967 305 
500 

14 690 194 
383 

15 387 695 
551 

15 102 801 
153 1 012 304 449 993 562 210 16 400 000 

000 
16 096 363 

363 
Rezervă           

Total 14 675 251 
797 

13 100 000 
000 

14 967 305 
500 

14 690 194 
383 

15 387 695 
551 

15 102 801 
153 1 012 304 449 993 562 210 16 400 000 

000 
16 096 363 

363 

Justificare: 
Este necesară o majorare a fondurilor destinate FEADR pentru a asigura un sprijin și o consolidare a 
sectorului agricol, mai ales pentru agricultorii mici și mijlocii, cu scopul de a inversa abandonul economic, 
social și uman al zonelor rurale. Fondurile pentru majorarea de la acest post ar trebui să provină de la liniile 
legate de intervenționism și acțiunile externe (cu excepția ajutorului public pentru dezvoltare), programele 
militare, propaganda instituțională, comunitarizarea securității, controalelor la frontieră și a supravegherii, 
precum și de la alte linii. 

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

Proiect de amendament 987 === EPP//7077 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

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

Se adaugă: 08 03 01 04 
 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 
08 03 01 04       2 387 000 000 2 387 000 000 2 387 000 000 2 387 000 000 
Rezervă           

Total       2 387 000 000 2 387 000 000 2 387 000 000 2 387 000 000 

Rubrică: 
Tipuri de intervenții în ceea ce privește dezvoltarea rurală în cadrul PAC finanțate din Instrumentul de 
redresare al Uniunii Europene (EURI) 
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Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Creditele înscrise la acest post sub formă de venituri alocate externe rezultate din încasările obținute în 
urma punerii în aplicare a Instrumentului de redresare al Uniunii Europene sunt destinate să acopere 
finanțarea unor măsuri specifice de redresare și de reziliență în cadrul Fondului european agricol pentru 
dezvoltare rurală pentru a aborda impactul fără precedent al crizei determinate de COVID-19. 
Rezerva va fi deblocată după adoptarea actelor juridice corespunzătoare (privind veniturile alocate și 
dezvoltarea rurală). 

Justificare: 
Parlamentul insistă ca această sumă să fie pusă la dispoziție pentru a ajuta sectorul agricol european 
începând din 2021. Criza provocată de COVID-19 a pus în pericol mai multe zone rurale. Creditul din cadrul 
acestui post este destinat să acopere finanțarea unor măsuri specifice de redresare și de reziliență în cadrul 
Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală. 

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

Proiect de amendament 151 === AGRI/2841 === 

Depus de Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

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

Se adaugă: 08 03 01 XX 
 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 
08 03 01 XX       2 387 000 000 2 387 000 000 2 387 000 000 2 387 000 000 
Rezervă           

Total       2 387 000 000 2 387 000 000 2 387 000 000 2 387 000 000 

Rubrică: 
Tipuri de intervenții în ceea ce privește dezvoltarea rurală în cadrul PAC finanțate din Instrumentul de 
redresare al Uniunii Europene (EURI) 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Creditele înscrise la acest post sub formă de venituri alocate externe rezultate din încasările obținute în 
urma punerii în aplicare a Instrumentului de redresare al Uniunii Europene sunt destinate să acopere 
finanțarea unor măsuri specifice de redresare și de reziliență în cadrul Fondului european agricol pentru 
dezvoltare rurală pentru a aborda impactul fără precedent al crizei create de COVID-19. 
Rezerva va fi deblocată după adoptarea actelor juridice corespunzătoare (privind veniturile alocate și 
dezvoltarea rurală). 

Justificare: 
Parlamentul insistă ca această sumă să fie pusă la dispoziție pentru a ajuta sectorul agricol european 
începând din 2021. Criza provocată de COVID-19 a pus în pericol mai multe zone rurale. Creditul din cadrul 
acestui post este destinat să acopere finanțarea unor măsuri specifice de redresare și de reziliență în cadrul 
Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală. 

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

Proiect de amendament 69 === PECH/6302 === 

Depus de Comisia pentru pescuit 
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------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 08 04 01 — FEPAM - Cheltuieli operaționale în gestiune partajată 

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 
08 04 01   714 953 155 26 555 000 654 163 536 24 297 134 196 363 464 2 257 866 850 527 000 26 555 000 
Rezervă           

Total   714 953 155 26 555 000 654 163 536 24 297 134 196 363 464 2 257 866 850 527 000 26 555 000 

Justificare: 
Anul 2021 va fi un an-cheie pentru sectorul pescuitului, care se va confrunta cu două provocări principale: 
(1) adaptarea la noile obiective ale Pactului verde și (2) riscurile asociate cu criza provocată de epidemia de 
COVID-19. 
Acești factori nu sunt luați în considerare în mod corespunzător nici în propunerea Comisiei, nici în poziția 
Consiliului. 
Suma propusă pentru angajamente reprezintă poziția Parlamentului European privind FEPAM pentru 
perioada 2021-2027, împărțită la șapte. 

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

Proiect de amendament 540 === GUE//8031 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 08 04 01 — FEPAM - Cheltuieli operaționale în gestiune partajată 

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 
08 04 01   714 953 155 26 555 000 654 163 536 24 297 134 418 266 196 15 535 366 1 072 429 732 39 832 500 
Rezervă           

Total   714 953 155 26 555 000 654 163 536 24 297 134 418 266 196 15 535 366 1 072 429 732 39 832 500 

Justificare: 
Impactul COVID-19 afectează deja sectorul pescuitului, în special pescuitul la scară mică și pescuitul 
artizanal. Situația actuală impune măsuri mai drastice decât cele luate, care s-au dovedit insuficiente. Sunt 
necesare măsuri suplimentare urgente pentru a proteja veniturile, sectorul și utilizarea durabilă a oceanelor. 
Ca urmare, se propune o majorare de 50 %, care ar trebui să fie însoțită de măsuri de facilitare a accesului la 
fonduri. 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 70 === PECH/6305 === 

Depus de Comisia pentru pescuit 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 08 04 02 — FEPAM - Cheltuieli operaționale în gestiune directă și în gestiune indirectă 

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 
08 04 02   104 949 510 19 000 000 96 026 071 17 384 506 28 560 929 1 615 494 124 587 000 19 000 000 
Rezervă           

Total   104 949 510 19 000 000 96 026 071 17 384 506 28 560 929 1 615 494 124 587 000 19 000 000 

Justificare: 
Anul 2021 va fi un an-cheie pentru sectorul pescuitului, care se va confrunta cu două provocări principale: 
(1) adaptarea la noile obiective ale Pactului verde și (2) riscurile asociate cu criza provocată de epidemia de 
COVID-19. 
Acești factori nu sunt luați în considerare în mod corespunzător nici în propunerea Comisiei, nici în poziția 
Consiliului. 
Suma propusă pentru angajamente reprezintă poziția Parlamentului European privind FEPAM pentru 
perioada 2021-2027, împărțită la șapte. 

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

Proiect de amendament 593 === GUE//8085 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 08 04 02 — FEPAM - Cheltuieli operaționale în gestiune directă și în gestiune indirectă 

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 
08 04 02   104 949 510 19 000 000 96 026 071 17 384 506 61 398 194 11 115 494 157 424 265 28 500 000 
Rezervă           

Total   104 949 510 19 000 000 96 026 071 17 384 506 61 398 194 11 115 494 157 424 265 28 500 000 

Justificare: 
Situația actuală impune măsuri mai drastice decât cele precedente, care s-au dovedit insuficiente. Sunt 
necesare de urgență măsuri suplimentare pentru a proteja acest sector, pescuitul la scară mică și cel artizanal 
și utilizarea sustenabilă a oceanelor. Fondurile pentru majorarea de la acest articol ar trebui să provină de la 
liniile legate de intervenționism și acțiunile externe (cu excepția ajutorului public pentru dezvoltare), 
programele militare, propaganda instituțională, comunitarizarea securității, controalelor la frontieră și a 
supravegherii, precum și de la alte linii. 

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

Proiect de amendament 71 === PECH/6308 === 

Depus de Comisia pentru pescuit 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 08 04 03 — FEPAM - 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 
08 04 03   4 589 290 1 418 290 4 199 081 1 297 698 1 686 919 120 592 5 886 000 1 418 290 
Rezervă           

Total   4 589 290 1 418 290 4 199 081 1 297 698 1 686 919 120 592 5 886 000 1 418 290 

Justificare: 
Anul 2021 va fi un an-cheie pentru sectorul pescuitului, care se va confrunta cu două provocări principale: 
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(1) adaptarea la noile obiective ale Pactului verde și (2) riscurile asociate cu criza provocată de epidemia de 
COVID-19. 
Acești factori nu sunt luați în considerare în mod corespunzător nici în propunerea Comisiei, nici în poziția 
Consiliului. 
Suma propusă pentru angajamente reprezintă poziția Parlamentului European privind FEPAM pentru 
perioada 2021-2027, împărțită la șapte. 

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

Proiect de amendament 544 === GUE//8035 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Postul 09 01 01 01 — Cheltuieli de sprijin pentru „Programul pentru mediu și politici climatice (LIFE)” 

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 
09 01 01 01 4 988 828 4 988 828 13 560 135 13 560 135 13 560 135 13 560 135 2 034 020 2 034 020 15 594 155 15 594 155 
Rezervă           

Total 4 988 828 4 988 828 13 560 135 13 560 135 13 560 135 13 560 135 2 034 020 2 034 020 15 594 155 15 594 155 

Justificare: 
LIFE este instrumentul financiar al UE care sprijină proiectele de mediu, de conservare a naturii și de 
combatere a schimbărilor climatice și care contribuie la tranziția către o economie circulară curată, eficientă 
din punct de vedere energetic, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezistentă la schimbările climatice, 
precum și la protecția și îmbunătățirea calității mediului și la oprirea și inversarea declinului biodiversității. 
Având în vedere obiectivele Pactului verde european, ale Acordului de la Paris și obiectivele de dezvoltare 
durabilă, este esențial să se mărească semnificativ capacitatea tuturor aspectelor programului, în concordanță 
cu poziția Parlamentului privind CFM. 

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

Proiect de amendament 677 === I-D//7759 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 09 01 02 — Cheltuieli de sprijin pentru „Fondul pentru o tranziție justă” 

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 
09 01 02   42 448 42 448 42 448 42 448 -12 734 -12 734 29 714 29 714 
Rezervă           

Total   42 448 42 448 42 448 42 448 -12 734 -12 734 29 714 29 714 

Justificare: 
Pare rezonabil să se solicite reduceri suplimentare la această linie bugetară. 

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

Proiect de amendament 476 === VERT/7616 === 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 
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------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 09 02 01 — Natura și biodiversitatea 

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 
09 02 01   261 040 156 9 268 000 261 040 156 9 268 000 130 000 000 10 000 000 391 040 156 19 268 000 
Rezervă           

Total   261 040 156 9 268 000 261 040 156 9 268 000 130 000 000 10 000 000 391 040 156 19 268 000 

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 545 === GUE//8036 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 09 02 01 — Natura și biodiversitatea 

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 

09 02 01   261 040 156 9 268 000 261 040 156 9 268 000 29 758 577 
784 1 390 200 30 019 617 

940 10 658 200 

Rezervă           

Total   261 040 156 9 268 000 261 040 156 9 268 000 29 758 577 
784 1 390 200 30 019 617 

940 10 658 200 

Justificare: 
LIFE este instrumentul financiar al UE care sprijină proiectele de mediu, de conservare a naturii și de 
combatere a schimbărilor climatice și care contribuie la tranziția către o economie circulară curată, eficientă 
din punct de vedere energetic, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezistentă la schimbările climatice, 
precum și la protecția și îmbunătățirea calității mediului și la oprirea și inversarea declinului biodiversității. 
Având în vedere obiectivele Pactului verde european, ale Acordului de la Paris și obiectivele de dezvoltare 
durabilă, este esențial să se mărească semnificativ capacitatea tuturor aspectelor programului, în concordanță 
cu poziția Parlamentului privind CFM. 

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

Proiect de amendament 56 === ENVI/5405 === 

Depus de Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 09 02 01 — Natura și biodiversitatea 

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 
09 02 01   261 040 156 9 268 000 261 040 156 9 268 000 78 300 000 2 780 400 339 340 156 12 048 400 
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   261 040 156 9 268 000 261 040 156 9 268 000 78 300 000 2 780 400 339 340 156 12 048 400 

Justificare: 
Intensificarea acțiunii Uniunii pentru a combate schimbările climatice și degradarea mediului și a opri și 
inversa tendința de pierdere a biodiversității. 

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

Proiect de amendament 466 === VERT/7605 === 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 09 02 02 — Economia circulară și calitatea vieții 

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 
09 02 02   169 957 328 11 890 052 169 957 328 11 890 052 85 000 000 5 000 000 254 957 328 16 890 052 
Rezervă           

Total   169 957 328 11 890 052 169 957 328 11 890 052 85 000 000 5 000 000 254 957 328 16 890 052 

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 546 === GUE//8037 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 09 02 02 — Economia circulară și calitatea vieții 

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 
09 02 02   169 957 328 11 890 052 169 957 328 11 890 052 25 493 599 1 783 508 195 450 927 13 673 560 
Rezervă           

Total   169 957 328 11 890 052 169 957 328 11 890 052 25 493 599 1 783 508 195 450 927 13 673 560 

Justificare: 
LIFE este instrumentul financiar al UE care sprijină proiectele de mediu, de conservare a naturii și de 
combatere a schimbărilor climatice și care contribuie la tranziția către o economie circulară curată, eficientă 
din punct de vedere energetic, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezistentă la schimbările climatice, 
precum și la protecția și îmbunătățirea calității mediului și la oprirea și inversarea declinului biodiversității. 
Având în vedere obiectivele Pactului verde european, ale Acordului de la Paris și obiectivele de dezvoltare 
durabilă, este esențial să se mărească semnificativ capacitatea tuturor aspectelor programului, în concordanță 
cu poziția Parlamentului privind CFM. 

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

Proiect de amendament 57 === ENVI/5406 === 



 134 

Depus de Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 09 02 02 — Economia circulară și calitatea vieții 

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 
09 02 02   169 957 328 11 890 052 169 957 328 11 890 052 50 987 198 3 567 015 220 944 526 15 457 067 
Rezervă           

Total   169 957 328 11 890 052 169 957 328 11 890 052 50 987 198 3 567 015 220 944 526 15 457 067 

Justificare: 
Intensificarea acțiunii Uniunii pentru a combate schimbările climatice și degradarea mediului și a opri și 
inversa tendința de pierdere a biodiversității. 

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

Proiect de amendament 467 === VERT/7606 === 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 09 02 03 — Atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea 

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 
09 02 03   122 488 944 3 357 581 122 488 944 3 357 581 60 000 000 2 000 000 182 488 944 5 357 581 
Rezervă           

Total   122 488 944 3 357 581 122 488 944 3 357 581 60 000 000 2 000 000 182 488 944 5 357 581 

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 878 === S&D//7371 === 

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

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 09 02 03 — Atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea 

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 
09 02 03   122 488 944 3 357 581 122 488 944 3 357 581 36 746 683 6 642 419 159 235 627 10 000 000 
Rezervă           

Total   122 488 944 3 357 581 122 488 944 3 357 581 36 746 683 6 642 419 159 235 627 10 000 000 

Justificare: 
Există un consens general privind faptul că investițiile necesare pentru realizarea obiectivelor climatice ce se 
impun pentru a combate efectiv criza climatică nu vor putea fi finanțate din fonduri publice, care sunt 
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insuficiente, ci trebuie mobilizate resurse suplimentare. 

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

Proiect de amendament 547 === GUE//8038 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 09 02 03 — Atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea 

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 
09 02 03   122 488 944 3 357 581 122 488 944 3 357 581 18 373 342 382 764 234 140 862 286 386 121 815 
Rezervă           

Total   122 488 944 3 357 581 122 488 944 3 357 581 18 373 342 382 764 234 140 862 286 386 121 815 

Justificare: 
LIFE este instrumentul financiar al UE care sprijină proiectele de mediu, de conservare a naturii și de 
combatere a schimbărilor climatice și care contribuie la tranziția către o economie circulară curată, eficientă 
din punct de vedere energetic, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezistentă la schimbările climatice, 
precum și la protecția și îmbunătățirea calității mediului și la oprirea și inversarea declinului biodiversității. 
Având în vedere obiectivele Pactului verde european, ale Acordului de la Paris și obiectivele de dezvoltare 
durabilă, este esențial să se mărească semnificativ capacitatea tuturor aspectelor programului, în concordanță 
cu poziția Parlamentului privind CFM. 

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

Proiect de amendament 58 === ENVI/5407 === 

Depus de Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 09 02 03 — Atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea 

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 
09 02 03   122 488 944 3 357 581 122 488 944 3 357 581  6 642 419 122 488 944 10 000 000 
Rezervă           

Total   122 488 944 3 357 581 122 488 944 3 357 581  6 642 419 122 488 944 10 000 000 

Justificare: 
Există un consens larg cu privire la faptul că amploarea investițiilor necesare pentru a atinge obiectivele 
climatice necesare pentru a răspunde la crizele climatice este atât de mare încât nu va putea fi finanțată din 
fonduri publice limitate, ci trebuie mobilizate resurse suplimentare. 

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

Proiect de amendament 468 === VERT/7607 === 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 09 02 04 — Tranziția către o energie curată 
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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 
09 02 04   132 953 437 7 568 232 132 953 437 7 568 232 65 000 000 2 000 000 197 953 437 9 568 232 
Rezervă           

Total   132 953 437 7 568 232 132 953 437 7 568 232 65 000 000 2 000 000 197 953 437 9 568 232 

Justificare: 
Pentru a combate schimbările climatice, pentru a pune în aplicare Pactul verde european și pentru 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 548 === GUE//8039 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 09 02 04 — Tranziția către o energie curată 

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 
09 02 04   132 953 437 7 568 232 132 953 437 7 568 232 19 943 016 1 135 235 152 896 453 8 703 467 
Rezervă           

Total   132 953 437 7 568 232 132 953 437 7 568 232 19 943 016 1 135 235 152 896 453 8 703 467 

Justificare: 
LIFE este instrumentul financiar al UE care sprijină proiectele de mediu, de conservare a naturii și de 
combatere a schimbărilor climatice și care contribuie la tranziția către o economie circulară curată, eficientă 
din punct de vedere energetic, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezistentă la schimbările climatice, 
precum și la protecția și îmbunătățirea calității mediului și la oprirea și inversarea declinului biodiversității. 
Având în vedere obiectivele Pactului verde european, ale Acordului de la Paris și obiectivele de dezvoltare 
durabilă, este esențial să se mărească semnificativ capacitatea tuturor aspectelor programului, în concordanță 
cu poziția Parlamentului privind CFM. 

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

Proiect de amendament 964 === EPP//7051 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 09 02 04 — Tranziția către o energie curată 

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 
09 02 04   132 953 437 7 568 232 132 953 437 7 568 232 39 886 031  172 839 468 7 568 232 
Rezervă           

Total   132 953 437 7 568 232 132 953 437 7 568 232 39 886 031  172 839 468 7 568 232 

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

Proiect de amendament 59 === ENVI/5408 === 

Depus de Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 09 02 04 — Tranziția către o energie curată 

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 
09 02 04   132 953 437 7 568 232 132 953 437 7 568 232 39 886 031 2 270 469 172 839 468 9 838 701 
Rezervă           

Total   132 953 437 7 568 232 132 953 437 7 568 232 39 886 031 2 270 469 172 839 468 9 838 701 

Justificare: 
Obiectivul Uniunii Europene este de să fie neutră din punctul de vedere al efectelor asupra climei. Fără 
progrese semnificative și rapide în creșterea ponderii energiei din surse regenerabile în mixul energetic, acest 
obiectiv nu este realizabil. 

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

Proiect de amendament 465 === VERT/7604 === 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 09 03 01 — Fondul pentru o tranziție justă — 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 
09 03 01   1 510 705 389 p.m. 1 133 018 467 p.m. 500 000 000  1 633 018 467 p.m. 
Rezervă           

Total   1 510 705 389 p.m. 1 133 018 467 p.m. 500 000 000  1 633 018 467 p.m. 

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 879 === S&D//7373 === 

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

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 09 03 01 — Fondul pentru o tranziție justă — 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 
09 03 01   1 510 705 389 p.m. 1 133 018 467 p.m. 679 828 000  1 812 846 467 p.m. 
Rezervă           

Total   1 510 705 389 p.m. 1 133 018 467 p.m. 679 828 000  1 812 846 467 p.m. 
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Justificare: 
Fondul pentru o tranziție justă este unul dintre programele emblematice ale UE și necesită fonduri 
suplimentare. 

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

Proiect de amendament 221 === REGI/6265 === 

Depus de Comisia pentru dezvoltare regională 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 09 03 01 — Fondul pentru o tranziție justă — 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 
09 03 01   1 510 705 389 p.m. 1 133 018 467 p.m. 377 686 922  1 510 705 389 p.m. 
Rezervă           

Total   1 510 705 389 p.m. 1 133 018 467 p.m. 377 686 922  1 510 705 389 p.m. 

Justificare: 
Restabilirea proiectului de buget (PB) 

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

Proiect de amendament 678 === I-D//7761 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 09 03 01 — Fondul pentru o tranziție justă — 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 
09 03 01   1 510 705 389 p.m. 1 133 018 467 p.m. -339 905 540  793 112 927 p.m. 
Rezervă           

Total   1 510 705 389 p.m. 1 133 018 467 p.m. -339 905 540  793 112 927 p.m. 

Justificare: 
Pare rezonabil să se solicite reduceri suplimentare la această linie bugetară. 

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

Proiect de amendament 549 === GUE//8040 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 09 03 01 — Fondul pentru o tranziție justă — 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 
09 03 01   1 510 705 389 p.m. 1 133 018 467 p.m. 377 686 922  1 510 705 389 p.m. 
Rezervă           

Total   1 510 705 389 p.m. 1 133 018 467 p.m. 377 686 922  1 510 705 389 p.m. 
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Justificare: 
Restabilirea proiectului de buget (PB) Restabilirea proiectului de buget (PB) Fondul pentru o tranziție justă 
urmărește să sprijine teritoriile care se confruntă cu probleme socioeconomice majore generate de tranziția 
către o economie neutră din punct de vedere climatic până cel târziu în 2050. 

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

Proiect de amendament 965 === EPP//7052 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 09 03 01 — Fondul pentru o tranziție justă — 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 
09 03 01   1 510 705 389 p.m. 1 133 018 467 p.m. 377 686 922  1 510 705 389 p.m. 
Rezervă           

Total   1 510 705 389 p.m. 1 133 018 467 p.m. 377 686 922  1 510 705 389 p.m. 

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

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

Proiect de amendament 60 === ENVI/5409 === 

Depus de Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 09 03 01 — Fondul pentru o tranziție justă — 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 
09 03 01   1 510 705 389 p.m. 1 133 018 467 p.m. 377 686 922  1 510 705 389 p.m. 
Rezervă           

Total   1 510 705 389 p.m. 1 133 018 467 p.m. 377 686 922  1 510 705 389 p.m. 

Justificare: 
Restabilirea proiectului de buget (PB) 

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

Proiect de amendament 609 === ECR//7907 === 

Depus de Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 09 03 01 — Fondul pentru o tranziție justă — 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 
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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 

09 03 01   1 510 705 389 p.m. 1 133 018 467 p.m. 377 686 922  1 510 705 389 p.m. 
Rezervă           

Total   1 510 705 389 p.m. 1 133 018 467 p.m. 377 686 922  1 510 705 389 p.m. 

Justificare: 
Restabilirea proiectului de buget (PB) 

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

Proiect de amendament 880 === S&D//7374 === 

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

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 09 03 02 — Fondul pentru o tranziție justă — 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 
09 03 02   5 263 592 p.m. 3 947 657 p.m. 2 368 653  6 316 310 p.m. 
Rezervă           

Total   5 263 592 p.m. 3 947 657 p.m. 2 368 653  6 316 310 p.m. 

Justificare: 
Fondul pentru o tranziție justă este unul dintre programele emblematice ale UE și are nevoie de credite 
suplimentare. 

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

Proiect de amendament 679 === I-D//7762 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 09 03 02 — Fondul pentru o tranziție justă — 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 
09 03 02   5 263 592 p.m. 3 947 657 p.m. -1 184 297  2 763 360 p.m. 
Rezervă           

Total   5 263 592 p.m. 3 947 657 p.m. -1 184 297  2 763 360 p.m. 

Justificare: 
Pare rezonabil să se solicite reduceri suplimentare la această linie bugetară. 

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

Proiect de amendament 680 === I-D//7763 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 09 10 01 — Agenția Europeană pentru Produse Chimice - Directive privind mediul și convenții 
internaționale 
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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 
09 10 01 3 034 475 3 034 475 5 259 794 5 259 794 5 259 794 5 259 794 -788 969  4 470 825 5 259 794 
Rezervă           

Total 3 034 475 3 034 475 5 259 794 5 259 794 5 259 794 5 259 794 -788 969  4 470 825 5 259 794 

Comentarii: 
După paragraful: 
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile .......... deșeurile și calitatea apei destinate consumului uman. 
Se modifică textul după cum urmează: 
Contribuția totală a Uniunii  

5 285 100 
din care suma provenită din recuperarea excedentului 
(venituri, articolul 6 6 2) 

25 306 

Sumă înscrisă în buget 5 259 794 

Justificare: 
Pare rezonabil să se solicite reduceri suplimentare la această linie bugetară. 

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

Proiect de amendament 681 === I-D//7764 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 09 10 02 — Agenția Europeană de 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 
09 10 02 41 718 782 41 718 782 41 992 739 41 992 739 41 992 739 41 992 739 -6 298 910  35 693 829 41 992 739 
Rezervă           

Total 41 718 782 41 718 782 41 992 739 41 992 739 41 992 739 41 992 739 -6 298 910  35 693 829 41 992 739 

Comentarii: 
După paragraful: 
Misiunea agenției constă în a furniza Uniunii și statelor .......... rezultatele acestor măsuri și să informeze 
publicul. 
Se modifică textul după cum urmează: 
Contribuția totală a Uniunii  

42 211 000 
din care suma provenită din recuperarea excedentului 
(venituri, articolul 6 6 2) 

218 261 

Sumă înscrisă în buget 41 992 739 

Justificare: 
Pare rezonabil să se solicite reduceri suplimentare la această linie bugetară. 

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

Proiect de amendament 61 === ENVI/5410 === 

Depus de Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 
Postul PA 09 20 02 — Acțiune pregătitoare — Monitorizarea mediului cu ajutorul albinelor 

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 09 20 02 3 000 000 750 000 p.m. 900 000 p.m. 900 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 900 000 
Rezervă           

Total 3 000 000 750 000 p.m. 900 000 p.m. 900 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 900 000 

Comentarii: 
După tabelul: 
07 02 77 54        

Se elimină următorul text: 
Acest credit este destinat să acopere angajamentele restante din anii precedenți din cadrul acțiunii 
pregătitoare. 
Se modifică textul după cum urmează: 
Obiectivul acestei acțiuni pregătitoare este introducereainstituirea unui instrument pentru colectarea de date 
ecologice cu ajutorul albinelor melifere și al „produselor”produselor apicole. Astfel se va putea evalua 
expunereava fi posibilă evaluarea expunerii la substanțe poluante și difuzareaa difuzării în mediu la nivel de 
peisaj. De asemenea, se va putea evalua diversitatea plantelorva fi posibilă evaluarea diversității botanice în 
diverse tipuri de peisaje. 
Deși se știe căÎn pofida impactului considerabil asupra bunăstării umane și a naturii pe care îl are expunerea 
la diverse substanțe poluante din mediu, îndeosebi la pesticide, are un impact considerabil asupra 
bunăstării umane și a naturii, mai există încă lacune majore în datele și informațiile desprereferitoare la 
acest subiect. Albinele melifere intră în contact cu diferite matrice din cauza nevoilor lor biologice și a 
comportamentului lor. Pentru a culege polenul necesarÎn cursul activității lor de colectare a hranei, albinele 
se pot îndepărtacare se poate produce pe o rază de până la 15 km de stup, prilej cu carekm, albinele se 
expun la poluanții din atmosferă, sol, vegetație și apă. Ele viziteazăNumeroase plante sunt vizitate zilnic o 
mulțime de plante pentru a culege nectar, secreții de la insectele care se hrănesc cu sevă, polen și/sau apă, 
colectând și rășiniîn timp ce rășinile sunt colectate pentru producția de propolis. În timpul zborului, albinele 
sunt expuse, de asemenea, la particulele dinprezente în aer, care se lipesc de perișoriiaderă la firele de pe 
corp sau sunt inhalate prin stigme. Substanțele poluante sunt aduse în stupi și ajung în produsele apicole, 
cum ar fi mierea, ceara, propolisul, polenul și pâinea albinelor. Albinele melifere și produsele apicole pot 
filor pot constitui totodată un instrument excelent pentru a monitoriza,monitorizarea, pe lângă pesticide, și 
alți poluanți ai mediului, de exemplu metalea altor poluanți ai mediului, cum ar fi metalele grele, particule 
în suspensie (PM), compușiparticulele în suspensie, compușii organici volatili (COV) și dioxid de sulf 
(SO2).și dioxidul de sulf. 
Albinele melifere sunt deja folosite ca indicatori biologici ai nivelului de contaminare acontaminării 
mediului. Au fost deja efectuate studii în care albinele și produsele apicole au fost folosite drept 
„instrumente de monitorizare”instrumente de monitorizare biologice pentru a evalua calitateaevaluarea 
calității mediului. Au fost deja descrise diferite niveluri de monitorizare ecologică folosind albinele, 
cualbine melifere, iar acestea prezintă grade de complexitate și de sensibilitate diferite.variate. Îngrijorați de 
pierderile de colonii de albine, apicultorii, tehnicienii apicultori și oamenii de știință din anumitemai multe 
zone ale Europei au început să analizeze concentrația de poluanți din albine și dinconținutul de poluanți la 
albine și în produsele apicole. Rezultatele sunt deseori aceleași: albinele sunt expuse unei game largi de 
contaminanți simultan și consecutiv unei game largi de contaminanți.consecutiv. 
De asemenea, există multe date lipsălacune considerabile în cunoștințele privind diversitatea speciilor de 
plante și abundența speciilor de plantelor în diferite tipuri de peisaje din UE.Uniune. Aceste cunoștințe sunt 
esențiale pentru a evalua calitatea habitatelor și presiunea exercitată asupra habitatelor deevaluarea 
calității habitatelor, precum și pentru evaluarea presiunii pe care o exercită asupra habitatelor diferitele tipuri 
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de utilizare a terenurilor. Colectarea și analizareaanaliza polenului din stupi reprezintă o metodă 
promițătoare de colectare a unor date și informații neprețuite, care pot contribui la completarea 
golurilorlacunelor respective. 
Datele și informațiile de mediu generate deprin măsurile de monitorizare cu ajutorul albinelor ar puteaprin 
intermediul albinelor ar sprijini politicile UEUniunii din următoarele domenii: 
Se adaugă următorul text: 

Sănătate publică și siguranță alimentară 
Sănătatea plantelor și animalelor, inclusiv sănătatea albinelor 
Dezvoltarea rurală și agricolă, inclusiv a apiculturii 
Producția agricolă și securitatea alimentară 
Protecția mediului (natura, aerul, apa, solul) 
Biodiversitatea 
Se elimină următorul text: 
– Sănătatea publică și siguranța alimentară; 
– Sănătatea plantelor și a animalelor, inclusiv sănătatea albinelor; 
– Dezvoltarea rurală și agricolă, inclusiv a apiculturii; 
– Producția agricolă și securitatea alimentară; 
– Protecția mediului (natura, aerul, apa, solul); 
– Biodiversitatea. 
După paragraful: 
În special, pot fi sprijinite măsuri efective în conformitate cu: 
Se adaugă următorul text: 

Directiva 2009/128/CE privind utilizarea durabilă a pesticidelor 
Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare 
Politica agricolă comună a UE 
Politica UE în materie de biodiversitate, inclusiv Inițiativa UE privind polenizatorii 
Directiva (UE) 2016/2284 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici 
Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale 
Se elimină următorul text: 
– Directiva 2009/128/CE privind utilizarea durabilă a pesticidelor; 
– Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare; 
– Politica agricolă comună a UE; 
– Politica UE în materie de biodiversitate, inclusiv Inițiativa UE privind polenizatorii; 
– Directiva (UE) 2016/2284 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici; 
– Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale. 
Se modifică textul după cum urmează: 
Astfel, monitorizarea mediului cu ajutorulprin intermediul albinelor va contribui la îndeplinirea în 
UEpunerea în aplicare în Uniune a obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD), în special a obiectivelor 2 
(„Fărăzero foamete”), 3 („Sănătatesănătate și bunăstare”), 12 („Consumconsum și producție 
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responsabile”), 14 („Viațaviața subacvatică”) și 15 („Viațaviața terestră”). 
În 2018, Parlamentul European a finanțat proiectul-pilot „Monitorizarea ecologică a utilizării pesticidelor 
folosind albinele melifere”.intitulat ‘Monitorizarea ecologică a utilizării pesticidelor folosind albinele 
melifere’. Această acțiune pregătitoare se va baza pe rezultatele proiectului-pilot. EaAcțiunea pregătitoare își 
va lărgi domeniul de aplicare la alți poluanți ai mediului, ocupându-se și deextinde domeniul de aplicare 
pentru a include alți poluanți ai mediului și monitorizarea diversității plantelor.botanice. Această acțiune 
pregătitoare va fi un proiect științific cu participarea cetățenilor, apicultorii, care trebuie să culeagă 
eșantioanele din stupi,cetățenesc, apicultorii având un rol determinant.determinant prin colectarea 
eșantioanelor din stupi. 
După paragraful: 
Activitățile din cadrul acțiunii pregătitoare: 
Se adaugă următorul text: 

Acțiunea pregătitoare va finanța punerea în practică la nivelul UE a metodologiei de monitorizare 
elaborate și testate în prezent de proiectul-pilot. De asemenea, acțiunea va urmări să monitorizeze și alți 
poluanți ai mediului, precum și diversitatea plantelor. 
Se elimină următorul text: 
– Acțiunea pregătitoare va finanța punerea în practică la nivelul Uniunii a metodologiei de monitorizare 

elaborate și testate în prezent în cadrul proiectului-pilot. De asemenea, se va urmări extinderea 
monitorizării către alți poluanți ai mediului, precum și către diversitatea botanică. 

Se modifică textul după cum urmează: 
În mod concret, activitățile din cadrul acestei acțiuni pregătitoare:pregătitoare vor urmări următoarele: 
Se adaugă următorul text: 

Vor studia modalitățile de extindere a protocolului de monitorizare și la alți poluanți ai mediului în afară 
de pesticide și vor elabora module corespunzătoare în acest sens. 
Vor pune în practică protocolul de monitorizare prin colectarea de eșantioane din stupi de pe terenuri cu 
destinații diferite, în toate statele membre. 
Vor face analize chimice și de polen ale eșantioanelor. 
Vor crea o infrastructură informatică pentru generarea, stocarea, gestionarea, prelucrarea și partajarea 
datelor colectate. 
Acțiunea pregătitoare în curs a reevaluată favorabil, majorându-i-se bugetul cu 2 000 000 EUR. 
Majorarea bugetului este solicitată de serviciile CE și de părțile interesate pentru a asigura o 
implementare optimă și de succes. Sumele majorate compensează reducerile aplicate în cursul 
negocierilor privind bugetul PPAP în 2019, restabilind astfel bugetul inițial al acțiunii. 
Se elimină următorul text: 
– vor studia modalitățile de extindere a protocolului de monitorizare către alți poluanți ai mediului decât 

pesticidele și vor elabora module corespunzătoare în acest sens; 
– vor pune în practică protocolul de monitorizare prin eșantioane din stupi din diferite terenuri, în funcție 

de tipurile de utilizare, în toate statele membre; 
– vor efectua analize chimice și de polen ale eșantioanelor; 
– vor crea o infrastructură informatică pentru generarea, stocarea, gestionarea, prelucrarea și partajarea 

datelor colectate. 
Se modifică textul după cum urmează: 

Acțiunea pregătitoare și rezultatele sale ar trebui integrate și folosite ca contribuții în noile politici și 
programe ale UE, inclusiv în Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării și în alte 
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acțiuni din Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2030.Această acțiune pregătitoare se va derula 
timp de trei ani și va avea un buget de 4 000 000 EUR. 

Justificare: 
Restabilirea nivelului bugetar solicitat: Pesticidele și alți poluanți ai mediului afectează puternic 
prosperitatea oamenilor și natura. Datele și informațiile privind expunerea oamenilor și a viețuitoarelor 
sălbatice la poluanții din mediu sunt foarte lacunare. Această acțiune pregătitoare se va baza pe un proiect-
pilot actual pentru a crea un instrument care folosește albinele pentru colectarea datelor necesare, pentru a 
completa lacunele. Astfel, va contribui la o mai mare eficacitate a politicilor și măsurilor adoptate de UE în 
domeniile mediului, sănătății și siguranței alimentare. 

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

Proiect de amendament 152 === AGRI/2842 === 

Depus de Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Postul PA 09 20 02 — Acțiune pregătitoare — Monitorizarea mediului cu ajutorul albinelor 

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 09 20 02 3 000 000 750 000 p.m. 900 000 p.m. 900 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 900 000 
Rezervă           

Total 3 000 000 750 000 p.m. 900 000 p.m. 900 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 900 000 

Comentarii: 
Înainte de paragraful: 
În special, pot fi sprijinite măsuri efective în conformitate cu: 
Se elimină următorul text: 
Fostul post 
 Acest credit este destinat să acopere angajamentele restante din anii precedenți din cadrul acțiunii 
pregătitoare. 
Se modifică textul după cum urmează: 
Obiectivul acestei acțiuni pregătitoare este instituirea unui instrument pentru colectarea de date ecologice cu 
ajutorul albinelor melifere și al „produselor”produselor apicole. Astfel va fi posibilă evaluarea expunerii la 
substanțe poluante și a difuzării în mediu la nivel de peisaj. De asemenea, va fi posibilă evaluarea diversității 
botanice în diverse tipuri de peisaje. 
În pofida unui impactimpactului considerabil asupra bunăstării umane și a naturii pe care îl are expunerea la 
diverse substanțe poluante din mediu, îndeosebi la pesticide, mai există încă lacune majore în datele și 
informațiile referitoare la acest subiect. Albinele melifere intră în contact cu diferite matrice din cauza 
nevoilor lor biologice și a comportamentului lor. În cursul activității lor de colectare a hranei, care se poate 
produce într-ope o rază de până la 15 km, albinele se expun la poluanții din atmosferă, sol, vegetație și apă. 
Numeroase plante sunt vizitate zilnic pentru a culege nectar, secreții de la insectele care se hrănesc cu sevă, 
polen și/sau apă, în timp ce rășinile sunt colectate pentru producția de propolis. În timpul zborului, albinele 
sunt expuse, de asemenea, la particulele prezente în aer, care aderă la firele de pe corp sau sunt inhalate prin 
stigme. Substanțele poluante sunt aduse în stupi și ajung în produsele apicole, cum ar fi mierea, ceara, 
propolisul, polenul și pâinea albinelor. Albinele melifere și produsele acestoralor pot constitui totodată un 
instrument excelent pentru monitorizarea, pe lângă pesticide, a altor poluanți ai mediului, cum ar fi metalele 
grele, particulele în suspensie, compușii organici volatili și dioxidul de sulf. 
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Albinele melifere sunt deja folosite ca indicatori biologici ai nivelului contaminării mediului. Au fost deja 
efectuate studii în care albinele și produsele apicole au fost folosite drept „instrumente de 
monitorizare”instrumente de monitorizare biologice pentru evaluarea calității mediului. Au fost deja 
descrise diferite niveluri de monitorizare ecologică folosind albinele, cualbine melifere, iar acestea prezintă 
grade de complexitate și de sensibilitate diferite.variate. Îngrijorați de pierderile de colonii de albine, 
apicultorii, tehnicienii apicultori și oamenii de știință din anumitemai multe zone ale Europei au început să 
analizeze conținutul de poluanți la albine și în produsele apicole. Rezultatele sunt deseori aceleași: albinele 
sunt expuse unei game largi de contaminanți simultan și consecutiv. 
De asemenea, există lacune considerabile în cunoștințele privind diversitatea speciilor de plante și abundența 
lor în diferite tipuri de peisaje din UE.Uniune. Aceste cunoștințe sunt esențiale pentru evaluarea calității 
habitatelorhabitatelor, precum și pentru evaluarea presiunii pe care o exercită asupra habitatelor diferitele 
tipuri de utilizare a terenurilor. Colectarea și analiza polenului din stupi reprezintă o metodă promițătoare de 
colectare a unor date și informații neprețuite, care pot contribui la completarea lacunelor respective. 
Datele și informațiile de mediu generate prin măsurile de monitorizare prin intermediul albinelor ar sprijini 
politicile UEUniunii din următoarele domenii: 
Se adaugă următorul text: 

Sănătatea publică și siguranța alimentară 
Sănătatea plantelor și a animalelor, inclusiv sănătatea albinelor 
Dezvoltarea rurală și agricolă, inclusiv a apiculturii 
Producția agricolă și securitatea alimentară 
Protecția mediului (natura, aerul, apa, solul) 
Biodiversitatea 
Se elimină următorul text: 
– Sănătatea publică și siguranța alimentară; 
– Sănătatea plantelor și a animalelor, inclusiv sănătatea albinelor; 
– Dezvoltarea rurală și agricolă, inclusiv a apiculturii; 
– Producția agricolă și securitatea alimentară; 
– Protecția mediului (natura, aerul, apa, solul); 
– Biodiversitatea. 
După paragraful: 
În special, pot fi sprijinite măsuri efective în conformitate cu: 
Se adaugă următorul text: 

Directiva 2009/128/CE privind utilizarea durabilă a pesticidelor 
Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare 
Politica agricolă comună a UE 
Politica UE în materie de biodiversitate, inclusiv Inițiativa UE privind polenizatorii 
Directiva (UE) 2016/2284 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici 
Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale 
Se elimină următorul text: 
– Directiva 2009/128/CE privind utilizarea durabilă a pesticidelor; 
– Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare; 
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– Politica agricolă comună a UE; 
– Politica UE în materie de biodiversitate, inclusiv Inițiativa UE privind polenizatorii; 
– Directiva (UE) 2016/2284 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici; 
– Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale. 
Se modifică textul după cum urmează: 
Astfel, monitorizarea mediului prin intermediul albinelor va contribui la punerea în aplicare în UEUniune a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD), în special a obiectivelor 2 („Fărăzero foamete”), 3 
(„Sănătatesănătate și bunăstare”), 12 („Consumconsum și producție responsabile”), 14 („Viațaviața 
subacvatică”) și 15 („Viațaviața terestră”). 
În 2018, Parlamentul European a finanțat proiectul-pilot „Monitorizarea ecologică a utilizării pesticidelor 
folosind albinele melifere”.intitulat ‘Monitorizarea ecologică a utilizării pesticidelor folosind albinele 
melifere’. Această acțiune pregătitoare se va baza pe rezultatele proiectului-pilot. Ea ar urma să includă și 
noiiAcțiunea pregătitoare își va extinde domeniul de aplicare pentru a include alți poluanți ai mediului și 
monitorizarea diversității botanice. Această acțiune pregătitoare va fi un proiect științific cetățenesc, 
apicultorii având un rol determinant prin colectarea eșantioanelor din stupi. 
După paragraful: 
Activitățile din cadrul acțiunii pregătitoare: 
Se adaugă următorul text: 

Acțiunea pregătitoare va finanța punerea în practică la nivelul UE a metodologiei de monitorizare 
elaborate și testate în prezent în cadrul proiectului-pilot. De asemenea, se va urmări extinderea 
monitorizării către alți poluanți ai mediului, precum și către diversitatea botanică. 
Se elimină următorul text: 
– Acțiunea pregătitoare va finanța punerea în practică la nivelul Uniunii a metodologiei de monitorizare 

elaborate și testate în prezent în cadrul proiectului-pilot. De asemenea, se va urmări extinderea 
monitorizării către alți poluanți ai mediului, precum și către diversitatea botanică. 

După paragraful: 
În mod concret, activitățile din cadrul acestei acțiuni pregătitoare vor urmări următoarele: 
Se adaugă următorul text: 

Vor studia modalitățile de extindere a protocolului de monitorizare către alți poluanți ai mediului decât 
pesticidele și vor elabora module corespunzătoare în acest sens. 
Vor pune în practică protocolul de monitorizare prin eșantioane din stupi din diferite terenuri, în funcție 
de tipurile de utilizare, în toate statele membre. 
Vor efectua analize chimice și de polen ale eșantioanelor. 
Vor crea o infrastructură informatică pentru generarea, stocarea, gestionarea, prelucrarea și partajarea 
datelor colectate. 
Acțiunea pregătitoare în curs a făcut obiectul unei reevaluări favorabile pentru a majora bugetul său cu 2 
000 000 EUR. Majorarea bugetului este solicitată de serviciile CE și de părțile interesate pentru a asigura 
punerea sa în aplicare cu succes și optimală. Sumele majorate compensează reducerile realizate în cursul 
negocierilor privind bugetul PPAP în 2019, restabilind astfel bugetul inițial al acțiunii. 
Se elimină următorul text: 
– vor studia modalitățile de extindere a protocolului de monitorizare către alți poluanți ai mediului decât 

pesticidele și vor elabora module corespunzătoare în acest sens; 
– vor pune în practică protocolul de monitorizare prin eșantioane din stupi din diferite terenuri, în funcție 
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de tipurile de utilizare, în toate statele membre; 
– vor efectua analize chimice și de polen ale eșantioanelor; 
– vor crea o infrastructură informatică pentru generarea, stocarea, gestionarea, prelucrarea și partajarea 

datelor colectate. 
Se modifică textul după cum urmează: 

Acțiunea pregătitoare și rezultatele sale ar trebui să fie integrate în noile politici și programe ale UE, 
inclusiv în Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării și în altor acțiuni din cadrul Strategiei 
UE în domeniul biodiversității pentru 2030, precum și să contribuie la elaborarea acestora.Această 
acțiune pregătitoare se va derula timp de trei ani și va avea un buget de 4 000 000 EUR. 

Justificare: 
Restabilirea nivelului bugetar solicitat: Pesticidele și alți poluanți ai mediului afectează puternic bunăstarea 
umană și natura. Există lacune importante în datele și informațiile privind expunerea oamenilor și a 
viețuitoarelor sălbatice la poluanții din mediu. Această acțiune pregătitoare se va baza pe un proiect-pilot 
actual pentru a crea un instrument care folosește albinele pentru colectarea datelor necesare, în vederea 
completării lacunelor. Astfel, ea va contribui la eficacitatea politicilor și măsurilor adoptate de UE în 
domeniile mediului, sănătății și siguranței alimentare. 

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

Proiect de amendament 63 === ENVI/5412 === 

Depus de Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

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

Se adaugă: PA 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 
PA 09 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: 
Acțiune pregătitoare — Modularea armonizată a taxelor pentru sistemele de răspundere extinsă a 
producătorilor 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 
Conform evaluării făcute de DG ENV de la Comisia Europeană „Comisia consideră că această 
propunere este mai degrabă o acțiune pregătitoare, în sprijinul mandatului conferit de articolul 8 
alineatul (5) din Directiva 2008/98/CE privind deșeurile, pentru ca Comisia să elaboreze un act de punere 
în aplicare în vederea adoptării unor criterii armonizate pentru ecomodularea taxelor, pentru a evita 
denaturarea pieței interne ca urmare a aplicării unor criterii și niveluri de taxe diferite de la un stat 
membru la altul. În acest caz, ar putea fi reîncadrată în categoria B.” Prin urmare, propunerea este 
prezentată ca acțiune pregătitoare în sensul bugetului 2021. 
Eco-modularea taxelor plătite de producători organizațiilor care aplică principiul responsabilității extinse 
a producătorilor (REP) este un instrument-cheie pentru a materializa economia circulară. Principiul 
ecomodulării impune ca taxele plătite pentru gestionarea deșeurilor să fie adaptate pentru a-i recompensa 
pe producători pentru eforturile de a-și proiecta produsele astfel încât să le atenueze impactul asupra 
mediului sau pentru a descuraja comercializarea produselor mai dăunătoare mediului. 
Este o obligație nouă impusă de legislația UE care se aplică tuturor sistemelor de răspundere extinsă a 
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producătorilor stabilite în legislația UE (de exemplu, la ambalaje, echipamente electrice și electronice, 
baterii și automobile) și în legislația națională (de exemplu, la textile, hârtie pentru grafică, uleiuri). În 
ceea ce privește deșeurile de ambalaje, toate schemele prevăd deja o modulare a taxelor de bază 
(perceperea de taxe diferite producătorilor în funcție de materialul de ambalaj și uneori și în funcție de 
tipul de materiale plastice folosit, în funcție de reciclabilitatea lor). Structurile de taxare existente (bazate 
pe greutate) au dus la o concentrare pe materiale ușoare, ceea ce riscă să recompenseze materialele mai 
ușoare, dar mai puțin reciclabile. Doar câteva dintre sistemele existente utilizează o eco-modulare a 
taxelor mai avansată (adică sunt scutite de taxe ambalajele reutilizabile, se aplică taxe mai mari la 
ambalajele care nu sunt sortabile/reciclabile sau taxe mai mari la ambalajele cu aditivi care pot 
compromite reciclarea). Prin urmare, sistemele vor trebui reformate din temelii pentru a se conforma 
acestei noi obligații și pentru a contribui mai consistent la atingerea obiectivelor de mediu ale UE. 
Articolul 8 alineatul (5) din Directiva 2008/98/CE privind deșeurile mandatează Comisia să elaboreze un 
act de punere în aplicare pentru a adopta criterii armonizate de eco-modulare a taxelor, pentru a evita 
denaturarea pieței interne ca urmare a aplicării unor criterii și niveluri de taxe diferite de la un stat 
membru la altul. Acest lucru este important și pentru a valorifica la maxim potențialul de schimbare 
pozitivă a mediului, pentru că amploarea transformării obținute cu un anumit nivel al modulării taxelor 
va fi mai mare dacă este reprodusă în mod consecvent în toate statele membre. 
Aplicarea unui semnal consecvent prin utilizarea unor criterii armonizate le va oferi producătorilor un 
stimulent mult mai puternic și mai clar de a-și schimba concepția ambalajului față de aplicarea unor 
criterii diferite de la un stat membru la altul. 
Având în vedere că produsele și ambalajele sunt proiectate într-o mare măsură pentru a fi comercializate 
pe mai multe piețe (inclusiv în afara UE), măsura în care modularea taxelor va determina o modificare a 
modului de proiectare depinde, probabil, de cât de mare este stimulentul financiar pe care îl oferă; și 
măsura în care este aplicată depinde de mărimea pieței globale pentru care este fabricat un anume produs 
sau ambalaj. Dacă toate statele membre s-ar coordona și ar modula cu strictețe (și în același timp) același 
aspect al ambalajului sau al unui produs, s-ar transmite un semnal hotărât și coerent care ar avea mai 
multe șanse să ducă la o transformare pe scară mai mare a modului de proiectare. Coordonarea și mai 
amănunțită atât pentru a anunța dinainte o asemenea inițiativă, cât și pentru a transmite o viziune clară 
către producători asupra modului în care taxele ar putea crește și mai mult în anii următori îi va ajuta pe 
producători să se pregătească pentru schimbare, mărind totodată la maximum impactul modulării. 
Fabricanții de produse supuse unor sisteme de răspundere extinsă a producătorilor sunt, de asemenea, la 
unison în apelul lor de a armoniza la nivelul UE criteriile care stau la baza modulării taxelor și a asigura 
coerența cu legislația UE și cu standardele internaționale. Adoptarea de către Comisie a unor orientări 
nu este considerată un instrument eficace. Introducerea unor sisteme de taxe eco-modulate fără o 
coordonare la nivelul UE riscă să creeze un nivel suplimentar de complexitate pentru industrie și 
administrațiile care trebuie să gestioneze și monitorizeze sistemele de răspundere extinsă a producătorilor. 
Această acțiune pregătitoare va contribui la identificarea criteriilor cu scopul de a constitui o bază pentru 
a stabili criterii armonizate pentru taxele eco-modulate, în special la ambalaje, care să țină seama de 
impactul produselor asupra mediului și de ambițiile UE în domeniul tranziției către o economie circulară. 
Rezultatele preconizate ale acțiunii pregătitoare: 
- Identificarea și analizarea eficienței criteriilor existente și a celor noi, elaborate în statele membre 
pentru a eco-modula taxele de răspundere extinsă a producătorilor, în special la ambalaje. 
- Prezentarea de recomandări de criterii armonizate de eco-modulare a taxelor, pentru a le oferi 
producătorilor stimulente eficace care să-i determine să își proiecteze produsele astfel încât să reducă la 
minimum impactul asupra mediului în timpul utilizării și la sfârșitul ciclului de viață. În ceea ce privește 
ambalajele, recomandările ar trebui să poată oferi garanția că toate ambalajele sunt reutilizabile sau 
reciclabile într-un mod viabil din punct de vedere economic până în 2030. 
- O propunere de definiție europeană a reciclabilității ca bază pentru aceste recomandări. 
— Evaluarea fezabilității dezvoltării de noi sisteme de răspundere extinsă a producătorilor la nivelul UE 
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la noi produse sau a unui sistem universal de răspundere extinsă a producătorilor la toate produsele, 
pentru a sprijini noua politică privind produsele durabile anunțată în pachetul „Pactului verde” al UE și 
în noul plan de acțiune pentru economia circulară. 
- Evaluarea opțiunilor de a folosi REP ca instrument economic pentru faza de utilizare a produselor lor 
pentru a facilita comercializarea de produse și servicii durabile. 
La sfârșitul acțiunii pregătitoare, va fi publicat un raport prin care Parlamentului European și statelor 
membre li se vor comunica concluziile trase. Rezultatele cercetărilor vor fi traduse în toate limbile oficiale 
ale UE și vor fi publicate. O prezentare a rezultatelor cercetării va fi organizată la sediul Parlamentului 
European. 

Temei juridic: 
Se adaugă următorul text: 

Acțiune pregătitoare 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: 
Pactul verde european prevede că sunt necesare măsuri suplimentare pentru a facilita politica produselor 
durabile, pentru a se asigura că toate ambalajele de pe piața UE sunt reutilizabile sau reciclabile într-un mod 
viabil din punct de vedere economic până în 2030, pentru a reduce deșeurile de ambalaje și a sprijini 
dezvoltarea piețelor secundare de materii prime. Aceste obiective sunt urmărite și de noul plan de acțiune 
pentru economia circulară și de Strategia europeană privind materialele plastice din 2018. După toate 
probabilitățile, această acțiune pregătitoare va aduce o contribuție valoroasă la îndeplinirea acestor obiective. 

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

Proiect de amendament 72 === PECH/6313 === 

Depus de Comisia pentru pescuit 

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

Se adaugă: PP 08 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 08 21 04       750 000 375 000 750 000 375 000 
Rezervă           

Total       750 000 375 000 750 000 375 000 

Rubrică: 
Proiect-pilot — Îmbunătățirea siguranței și a calității acvaculturii europene prin punerea în aplicare a 
unor indicatori privind bunăstarea peștilor 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Etapele și rezultatele proiectului sunt: 
1. Integrarea de dovezi, date științifice și cele mai bune practici din partea oamenilor de știință, a 
factorilor de decizie, a operatorilor din domeniul acvaculturii și a altor experți, prin dezvoltarea de 
indicatori fiziologici, comportamentali și de mediu privind bunăstarea peștilor în întregul lanț de 
producție, inclusiv transportul și sacrificarea. 
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2. Elaborarea de fișe informative specifice pentru fiecare specie cu indicatori de bunăstare, care să fie 
utilizate în prezent de operatorii din sectorul acvaculturii. 
3. Elaborarea unor studii de caz care să arate modul în care utilizarea indicatorilor de bunăstare 
operațională îmbunătățește sustenabilitatea, productivitatea și bunăstarea pentru principalele specii și 
sisteme de acvacultură. 
4. Identificarea lacunelor în materie de cercetare și a indicatorilor de bunăstare care, deși sunt 
promițători, necesită cercetări suplimentare pentru a fi validați. 
5. Diseminarea fișelor informative și a studiilor de caz prin intermediul Consiliului consultativ pentru 
acvacultură, prin organizarea unui eveniment cu ocazia Zilei maritime europene, precum și pe site-ul 
internet al Comisiei. 

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 va permite o mai bună punere în aplicare a Directivelor 98/58 privind agricultura generală, 
1/2005 privind transportul animalelor, 1099/2009 privind sacrificarea animalelor și va contribui la activitatea 
potențială printr-un Centru de referință al UE pentru bunăstarea peștilor, mandatat de Regulamentul 
2017/625 privind controalele oficiale. Platforma UE pentru bunăstarea animalelor elaborează în prezent 
orientări privind bunăstarea animalelor în domeniul acvaculturii, iar acest proiect va consolida o serie de 
inițiative politice și sectoriale aflate în prezent în curs de desfășurare și anticipate. 

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

Proiect de amendament 156 === AGRI/2846 === 

Depus de Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

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

Se adaugă: PP 08 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 08 21 XX       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 — Indicatori la nivelul fermelor pentru o agricultură durabilă 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Pactul verde european implică modificări importante ale modului în care producem, consumăm și facem 
comerț. Conservarea și restaurarea ecosistemului nostru trebuie să ne ghideze toate activitățile. Este clar 
că sectorul agricol va trebui să se transforme pentru a aborda aspectele legate de mediu și de climă. În 
același timp, fermierii vor trebui să continue să le ofere europenilor alimente nutritive, sigure și la prețuri 
accesibile. Acest lucru este posibil numai dacă agricultura rămâne o activitate profitabilă. 
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Evaluarea și îmbunătățirea sustenabilității producției agricole depinde în mare măsură de existența unor 
indicatori și a unor date cu privire la aceste aspecte. Pentru fermieri, posibilitatea de a-și evalua propriile 
lor performanțe pentru a-și îmbunătăți sustenabilitatea ecologică și economică și a le compara cu cele ale 
altora (sau în timp) ar fi principala motivație pentru furnizarea datelor. 
În comunicarea sa „O Strategie «De la fermă la consumator» pentru un sistem alimentar echitabil, 
sănătos și ecologic”, Comisia își afirmă intenția de a-și dezvolta Rețeaua de informații contabile agricole 
(RICA) într-o rețea de date privind sustenabilitatea fermelor, prin adăugarea la lista existentă a datelor 
colectate privind performanța economică a fermelor a unei liste limitate de variabile legate de 
performanța în materie de mediu și climă a fermelor. 
Pe baza experienței proiectului FLINT (https://www.flint-fp7.eu/), care a dezvoltat o infrastructură de 
date pentru indicatorii de la nivelul fermelor cu privire la sustenabilitate, acest proiect va urma o 
abordare similară. 
Proiectul va genera următoarele rezultate: 
Un set de indicatori la nivelul fermelor pentru o producție durabilă din punctul de vedere al mediului, 
care să acopere principalele aspecte ale Strategiei „De la fermă la consumator” și ale Strategiei în 
domeniul biodiversității (pesticide, îngrășăminte, emisii, sechestrarea carbonului, rezistența la 
antimicrobiene, poluarea cu nitrați, bunăstarea animalelor, biodiversitate, economia circulară). Acești 
indicatori vor fi specifici pentru principalele grupuri de animale de fermă (vaci de lapte, bovine, porcine, 
găini ouătoare, pui de carne, ovine și caprine) și principalele grupuri de culturi (cereale, plante 
proteaginoase, oleaginoase, horticultură, livezi, vin). 
O colecție de practici agricole relevante, inclusiv gestionarea integrată a dăunătorilor, rotația culturilor, 
gestionarea șeptelurilor și a gunoiului de grajd... 
O infrastructură de date care include legături către registrele zootehnice și alte surse de date existente, 
precum și transmiterea de date către (o parte desemnată) a bazei de date RICA. 
Un set de criterii de referință prin care fermierii își pot monitoriza propria performanță în ceea ce privește 
producția durabilă în raport cu un grup comparabil de fermieri, în același context de producție, și mediile 
locale, acoperind sustenabilitatea economică și de mediu. 
Proiectul va colecta date pentru indicatorii identificați de la grupuri reprezentative de exploatații agricole 
pentru fiecare grup de cultură și animal din principalele țări producătoare din UE. Datele vor fi utilizate 
la calcularea criteriilor de referință relevante și rapoartele privind observațiile proprii ale fermierilor, sau 
vor fi utilizate în discuțiile cu consultanți agricoli. Acesta va furniza, de asemenea, informații omogene și 
reprezentative la nivelul statelor membre și al 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: 
Acest proiect-pilot elimină o lacună în ceea ce privește colectarea indicatorilor de la nivelul fermelor. 

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

Proiect de amendament 155 === AGRI/2845 === 

Depus de Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
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------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 08 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 08 21 XX       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 — Disponibilitatea apei dulci pentru producția de alimente 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Având în vedere că disponibilitatea unei cantități suficiente de apă dulce în perioade lungi de secetă 
reprezintă o provocare din ce în ce mai mare pentru fermierii din întreaga Europă, acest proiect își 
propune să exploreze soluții practice la nivelul fermelor pentru a spori disponibilitatea apei. 
Ca un prim pas, se va realiza un studiu cu privire la posibile soluții de creștere a disponibilității apei dulci 
pentru producția de alimente, puse în aplicare sau dezvoltate în prezent atât în Europa, cât și în alte părți 
ale lumii, inclusiv soluții precum zone tampon și desalinizare. 
În a doua etapă, proiectul stabilește cazuri-pilot la nivelul fermelor în statele membre în diferite zone 
climatice, inclusiv în statele membre din nord și sud, pentru a permite testarea și rafinarea posibilelor 
soluții pentru fermieri și grupuri de fermieri. 

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: 
Întrucât disponibilitatea unor surse de apă dulce suficiente reprezintă o provocare din ce în ce mai mare 
pentru producția de alimente, acest proiect-pilot ar contribui la dezvoltarea în continuare și preluarea celor 
mai promițătoare soluții la nivelul fermelor, pentru a asigura disponibilitatea apei dulci pentru culturi în 
orice moment și pentru a crește rezistența fermelor în perioadele de secetă. 

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

Proiect de amendament 154 === AGRI/2844 === 

Depus de Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

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

Se adaugă: PP 08 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 08 21 XX       500 000 250 000 500 000 250 000 
Rezervă           

Total       500 000 250 000 500 000 250 000 



 154 

Rubrică: 
Proiect-pilot — Conservarea materialului de reproducere de la rase autohtone rare de porcine 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Teritoriu de peste 2 500 de ani. A jucat un rol foarte important în viața socioeconomică a unor regiuni 
din Europa de Sud-Est. Face parte din patrimoniul imaterial al Europei. În Bulgaria, a fost inițiată în 
2016 o cerere de indicație geografică pentru carnea din Balcanii de Est provenind de la porcinele din 
această rasă. 
Pesta porcină africană s-a transformat într-un obstacol și o amenințare uriașe pentru această rasă. O 
mare parte a populației pure a fost sacrificată, iar rasa este expusă unui pericol mare de dispariție; 
potrivit anumitor estimări, materialul genetic actual ar putea duce la consangvinizare și, în consecință, 
rasa ar putea să dispară în viitorul apropiat. 
Pesta porcină africană a provocat decesul a milioane de porci în Uniunea Europeană, neexistând în 
viitorul apropiat nicio perspectivă de dispariție a acestei boli și niciun vaccin pentru a o trata. Populațiile 
de porcine (atât domestice, cât și semidomestice) se confruntă cu un risc important în numeroase state 
membre ale UE. 
Dacă nu se ia nicio măsură pentru conservarea rasei, se poate pierde o rasă adaptată în mod natural. De 
aceea, un proiect-pilot ar trebui să contribuie la conservarea sa și a altor rase autohtone de porcine, prin 
colectarea și conservarea materialului genetic provenit de la aceste rase. 

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: 
Rasele autohtone, cum ar fi porcul din Balcanii de Est, joacă un rol ecologic important prin conservarea și 
protejarea habitatelor naturale și reprezintă, de asemenea, un mijloc de subzistență. Aceste rase sunt evaluate 
în măsură diferită de diversele autorități, ceea ce poate conduce la pierderea lor din cauza luării de măsuri cu 
întârziere sau neluării niciunei măsuri de către autoritățile respective. O bancă de gene comună la nivelul UE 
pentru rasele autohtone rare va păstra materiale genetice valoroase și, de asemenea, va ajuta regiunile rurale, 
care vor putea fi repopulate cu aceste rase după dispariția unor amenințări precum pesta porcină africană. 

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

Proiect de amendament 153 === AGRI/2843 === 

Depus de Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

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

Se adaugă: PP 08 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 08 21 XX       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 
Rezervă           

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 



 155 

Rubrică: 
Proiect-pilot — Ecologizarea eficientă din punctul de vedere al costurilor a peisajelor UE cu ajutorul noii 
arhitecturi verzi a PAC: sprijinirea administrațiilor statelor membre în vederea optimizării obiectivelor în 
materie de biodiversitate ținând seama de preocupările fermierilor 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Noua arhitectură verde a PAC oferă numeroase posibilități de utilizare mai eficientă a PAC pentru a 
îmbunătăți atât situația fermierilor, cât și cea a mediului. În același timp, nu este foarte clar cum poate fi 
realizat cel mai bine acest lucru, ținând seama de contextele și constrângerile (biogeografice, naturale, 
politice, instituționale) diferite ale statelor membre. Prin urmare, obiectivul proiectului este de a examina 
opțiunile alternative pentru alinierea de către statele membre a arhitecturii verde a PAC, alături de alte 
instrumente de politică, la Pactul verde al UE, la Strategia „de la fermă la consumator” și la Strategia 
privind infrastructurile ecologice, în special în ceea ce privește acțiunile incluse în Strategia în domeniul 
biodiversității (generare de coridoare; 10 % din suprafața agricolă cu elemente de peisaj de mare 
diversitate; 25 % din SAU dedicată agriculturii ecologice; plantarea de arbori; și promovarea 
agrosilviculturii). Aspecte-cheie sunt modalitatea de a îmbunătăți planificarea spațială și direcționarea 
spațială a sprijinului PAC, precum și modul de integrare a celor trei instrumente principale — măsurile 
de agromediu și climă (AECM), programele ecologice și condiționalitatea consolidată, atât între ele, cât și 
cu alte investiții — într-un mod care să sporească eficacitatea, acceptarea și eficiența din punctul de 
vedere al costurilor, să reducă riscurile de eșec și să genereze beneficii palpabile pentru fermieri, pentru 
biodiversitate și, astfel, pentru întreaga societate. 
Calendar: Deși statele membre încep să analizeze modul în care vor fi concepute programele lor ecologice 
atunci când își elaborează planurile strategice, temeiul juridic trebuie încă decis de colegiuitori. Având în 
vedere întârzierile în punerea în aplicare a proiectului-pilot și posibilitatea unor negocieri și perioade de 
timp mai lungi pentru a decide detaliile și principiile directoare, este logic ca procesul să fie lansat acum. 
În orice caz, propunerea de regulament privind planurile strategice PAC în curs de negociere include 
dispoziții de modificare a planurilor strategice PAC ale statelor membre (articolul 107 din Regulamentul 
privind planurile strategice), în special în ceea ce privește atingerea performanței de mediu din prisma 
obiectivelor în materie de biodiversitate (de exemplu, pentru polenizatori etc.); prin urmare, proiectul-
pilot ar ajuta administrațiile statelor membre să își adapteze în mod optim arhitectura verde pentru a 
satisface nevoile obligațiilor lor, a îndeplini obiectivele, a răspunde preocupărilor fermierilor și a obține 
rezultate în materie de biodiversitate pe teren. 
Justificare 
1. Cercetările științifice arată deja care sunt măsurile cele mai eficiente pentru a sprijini biodiversitatea 
(de exemplu, prin elemente de peisaj, zone tampon, pârloage). Cu toate acestea, aceste cunoștințe sunt 
utilizate în mod ineficient în punerea în aplicare a PAC. În special, cercetările arată că îmbunătățirea 
proiectării spațiale - și anume, a direcționării spațiale a sprijinului PAC, printre altele printr-o punere în 
aplicare colaborativă de către grupuri învecinate de fermieri, poate îmbunătăți eficiența din punctul de 
vedere al costurilor a PAC și coerența acesteia atât la nivel intern, cât și cu alte politici. 
2. Printre provocările legate de punerea în aplicare pentru atingerea obiectivelor privind biodiversitatea 
(precum și a celor legate de climă) se numără accesul scăzut la cunoștințe, lipsa de interfețe pentru 
interacțiunea cu oamenii de știință și lipsa de sprijin tehnic în planificare și punere în aplicare (cum ar fi 
simularea celei mai bune proiectări spațiale și a impactul anticipat al acesteia). Prin urmare, programele 
cu obiective spațiale sunt evitate din cauza costurilor anticipate ca urmare a creșterii sarcinilor 
administrative. În plus, nivelurile existente de infrastructură verde variază de la o regiune europeană la 
alta, ceea ce înseamnă că tipurile de eforturi necesare pentru a aduce cele mai mari beneficii pentru 
biodiversitate (întreținere, restaurare și gestionare) — și, în consecință, cele mai bune instrumente pentru 
a realiza acest lucru, variază de la un stat membru la altul. 
3. Noua arhitectură verde a PAC generează noi provocări, dar și oportunități. Este deosebit de important 



 156 

și urgent să se contribuie la orientarea elaborării de către statele membre a programelor ecologice, fiind 
vorba de un nou instrument, care necesită încă o elaborare și o evaluare riguroase, și să se asigure 
alinierea optimă a programelor ecologice la AECM și o condiționalitate sporită, având în vedere punctele 
forte și limitările fiecărui instrument. Identificarea potențialului de complementaritate și de compromis 
poate ajuta statele membre să aleagă cele mai bune căi de implementare, iar Comisia, în ceea ce privește 
orientarea procesului și monitorizarea rezultatelor. 
4. Creșterea flexibilității față de statele membre în cadrul noului model de performanță necesită, de 
asemenea, un proces de învățare rapidă pentru a optimiza interacțiunea dintre UE și statele membre, 
precum și între administrația de la diferite niveluri a statelor membre și părțile interesate de la nivel local 
(inclusiv fermieri, ONG-uri și oameni de știință) - pentru a utiliza în mod optim cunoștințele și 
capacitățile existente, pentru a extinde gama de beneficii pentru fermierii participanți și, prin urmare, 
pentru ca AECM și programele ecologice să fie mai simple și mai atractive pentru statele membre și 
pentru fermieri. 
5. Există exemple pozitive, dar sunt greu de aplicat la scară largă din cauza modului complex în care 
diferitele instrumente de finanțare ale PAC sunt interpretate și puse în aplicare în diferitele state membre. 
Prin urmare, învățarea reciprocă și transferabilitatea celor mai bune practici nu sunt încă valorificate pe 
deplin. Acest lucru necesită analizarea și testarea componentelor PAC care formează împreună 
arhitectura verde, mai degrabă decât concentrarea pe instrumente unice. 
6. Prin urmare, proiectul examinează modul în care știința poate contribui la conceperea, consultarea și 
punerea în aplicare a PAC în diferite părți ale UE, luând în considerare diferențele atât în ceea ce 
privește condițiile socioeconomice, cât și cele ecologice. Proiectul pune un accent deosebit pe sprijinirea 
elaborării programelor ecologice și pe îmbunătățirea coerenței dintre elementele PAC, precum și pe 
modul în care acestea pot sprijini cel mai bine menținerea și extinderea infrastructurii verzi a UE. 
Proiectul va genera: 
a) recomandări privind îmbunătățirea punerii în aplicare a PAC în următoarea perioadă de finanțare; 
b) o propunere inițială pentru dezvoltarea unei interfețe știință-politică pe termen lung și 
multidimensionale (de la nivel local la nivelul UE), pentru a extinde și a completa AKIS și activitatea 
EIP-AGRI; 
c) o evaluare a beneficiilor ecologice și o propunere de remunerare îmbunătățită a abordărilor agricole 
cooperative (de exemplu, utilizarea unui sistem de puncte); și 
d) o primă versiune a unui instrument bazat pe simulări pentru cartografiere și vizualizare, pentru a 
sprijini factorii de decizie și fermierii în elaborarea și punerea în aplicare a programelor agroecologice cu 
obiective spațiale (în toate elementele arhitecturii verzi), pentru a încuraja cooperarea regională și pentru 
a îmbunătăți eficiența implementării. 
7. Principalele sarcini ale proiectului sunt: 
a. Efectuarea unei analize a literaturii de specialitate, realizarea unei consultări de experți și a unor 
interviuri specifice cu administratori, fermieri, consilieri și oameni de știință în cinci până la opt state 
membre, pentru a colecta și sintetiza cunoștințele cu privire la principalele provocări, oportunități și 
posibile soluții în ceea ce privește infrastructura ecologică. Produs: recomandări esențiale privind modul 
de depășire a lacunelor în materie de implementare și a barierelor la nivelul UE și al statelor membre, 
pentru fiecare dintre elementele arhitecturii verzi a PAC (și, dacă este posibil, și a altor elemente). 
b. Stabilirea și testarea unei interfețe știință-politică pentru a sprijini PAC cu cele mai relevante 
cunoștințe și cu un acces la cei care dețin cunoștințele. Produs: o propunere de infrastructură pe termen 
lung pentru extinderea și completarea AKIS și a activității EIP-AGRI, precum și alte platforme; 
c. Dezvoltarea și testarea (împreună cu părțile interesate) a instrumentelor științifice (cartografiere, 
simulări) pentru a aborda următoarele chestiuni în regiunile-țintă din statele membre selectate (între 
cinci și opt): 
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c1) care este acoperirea și calitatea existentă a habitatelor naturale care pot sprijini infrastructura verde 
și cât de bine sunt ele aliniate pentru a sprijini infrastructura verde? 
c2) ce lipsește din punctul de vedere al calității habitatului și cum pot fi depășite barierele fizice 
(spațiale)? 
c3) ce instrumente de politică (AECM, programe ecologice, condiționalitate extinsă, zone care se 
confruntă cu constrângeri naturale etc.) și combinații alternative ale acestora pot contribui cel mai bine 
la menținerea și refacerea coridoarelor ecologice în zonele-țintă (în lumina c2); și în ce măsură poate 
contribui punerea în aplicare în cooperare a programelor agroecologice la abordarea acestor provocări? 
c4) care sunt rezultatele anticipate pentru habitate, specii și comunitățile de fermieri? 
Produs: un instrument de simulare pentru a sprijini sistemele ecologice și AECM cu obiective spațiale și 
pentru a vizualiza potențialele rezultate ecologice ale acestora. 
d. Testarea și evaluarea diferitelor sisteme pentru a analiza costurile de mediu și beneficiile diferitelor 
măsuri de mediu în contexte relevante și a remunera fermierii și grupurile de fermieri în consecință, de 
exemplu printr-un sistem de puncte, astfel cum a fost propus de organizațiile fermierilor. 
e. utilizarea rezultatelor de la punctele a-d pentru a sprijini administratorii și serviciile de consiliere în 
ceea ce privește planificarea și realizarea plăților PAC și/sau pentru a ajuta fermierii și grupurile de 
fermieri să aibă acces la sprijin pentru programele cu obiective spațiale în statele membre selectate. 
f. prezentarea unei imagini de ansamblu a experienței existente, atât din punct de vedere științific, cât și 
din perspectiva fermierilor, precum și a unor dovezi privind factorii de succes și barierele în ceea ce 
privește punerea în aplicare cooperativă în cadrul PAC, și indicarea potențialului existent pentru a 
aborda declinul biodiversității și degradarea habitatelor. 
g. elaborarea unui set de recomandări pentru UE și statele membre pentru ajustări imediate și pe termen 
mai lung ale politicilor, inclusiv elaborarea de obiective, selectarea indicatorilor și monitorizarea 
acestora. O atenție deosebită va fi acordată orientării programelor ecologice și combinării acestora cu 
AECM și cu alte instrumente. 
Proiectul are drept obiectiv generarea unei interfețe instituționale știință-politică de durată mai lungă, 
care să se extindă dincolo de AKIS, pentru a utiliza mai bine proiectele, rețelele și inițiativele finalizate, în 
curs și care vor fi finanțate (de exemplu, proiectul EKLIPSE; grupurile EIP-AGRI, în special zonele de 
interes ecologic și înalta valoare naturală). Acesta are un caracter pilot prin faptul că analizează cum se 
poate valorifica mai bine imensul potențial al științei, prin numeroasele sale discipline, de a participa la 
tranziții sociale și politice complexe, de a contribui cu cunoștințe la acestea și de a le modera. Proiectul ar 
trebui să îmbunătățească comunicarea, încrederea și cooperarea între administratori, fermieri, oameni de 
știință și alte părți interesate. Ar trebui să conducă la un proiect de acțiune pregătitoare, să testeze și să își 
extindă recomandările și mai mult și să elaboreze propuneri de politici concrete, de exemplu pentru 
integrarea interfeței știință-politică în măsurile de comunicare ale programelor de dezvoltare rurală. 
Proiectul ar trebui să înceapă cât mai curând posibil pentru a însoți finalizarea planurilor strategice ale 
statelor membre, evaluarea și procesele de aprobare a acestora și să acopere începutul următoarei 
perioade de punere în aplicare a PAC, prevăzută pentru 2023. 
Estimăm că proiectul necesită 2 000 000 EUR pentru punerea sa în aplicare, în special pentru sarcinile b, 
c și d și pentru implicarea fermierilor și oamenilor de știință relevanți din statele membre selectate. 

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: 
Pactul verde a deschis examinarea modului în care arhitectura verde a PAC contribuie la realizarea 
obiectivelor de mediu. Multe proiecte științifice dezvoltă cunoștințe și instrumente care pot sprijini PAC. 
Este nevoie în mod urgent de o interfață știință-politică pentru a aduna, sintetiza și pune la dispoziție 
cunoștințe care să sprijine o punere în aplicare eficace de către statele membre. Proiectul, cu o durată de doi 
ani, abordează această lacună și contribuie la ajustarea politicilor, de exemplu în cazul programelor 
ecologice, pentru a ajuta administrațiile statelor membre să își adapteze arhitectura verde în mod optimal 
pentru a-și îndeplini obiectivele și a răspunde preocupărilor fermierilor, obținând în același timp rezultate în 
domeniul biodiversității pe teren. 

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

Proiect de amendament 280 === REGI/6259 === 

Depus de Comisia pentru dezvoltare regională 

------------------------------- 
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       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 — Pactul verde pentru tranziție energetică destinat zonelor îndepărtate: Cazul morilor de 
vânt tradiționale de pe platoul Lasithi din Creta 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Platoul Lasithi este situat în insula grecească Creta, la o altitudine de 800 de metri, unde se află situate 16 
sate totalizând 2 387 de locuitori. De la crearea sa, în 1890, a găzduit cel mai vechi și cel mai mare parc 
eolian din întreaga lume, prin utilizarea invenției unui meșteșugar local. La sfârșitul anilor 1970 parcul 
avea 10 000 de mori de vânt, oferind un spectacol uimitor. Miile de mori de vânt au fost utilizate pentru 
irigarea terenurilor prin pomparea apei din puțuri răspândite pe platoul Lasithi pe o suprafață de 20 000 
acri. În ziua de azi, morile de vânt nu funcționează, palele lor nu se mai rotesc, fiind depășite de evoluția 
tehnologiei irigațiilor. 
Obiectivul nostru este introducerea, instalarea și convertirea-pilot a morilor de vânt în centrale eoliene, 
păstrând, în același timp, imaginea unică a morii de vânt tradiționale din Lasithi. În colaborare cu 
laboratorul de energie eoliană al Universității Elene a Mediteranei și cu părțile interesate de la nivel 
local, s-a construit deja o astfel de turbină eoliană. Inovarea rezultată este unică, deoarece prin 
reconstrucția modelului de moară de vânt tradițională inventat în anii 1890, patrimoniul cultural 
imaterial și tradiția meșteșugarilor locali se întâlnește cu evoluția modernă a utilizării energiei eoliene 
pentru producerea de energie electrică. 
Propunerea vizează implementarea-pilot a unor tehnici tradiționale pentru asigurarea autonomiei 
energetice a întregului teritoriu al municipalității platoului Lasithi, cea mai muntoasă municipalitate a 
Cretei. În plus, propunerea vizează construirea de mori de vânt în municipalitate, oferind locuri de 
muncă pentru zeci de tineri și contribuind la politicile Uniunii Europene de repopulare a zonelor rurale. 
Asigurarea resurselor provenite din utilizarea instrumentelor financiare ale Uniunii este vitală pentru 
realizarea acestei viziuni. 
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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: 
Finanțarea pentru morile de vânt tradiționale promovează cercetarea, tehnologia și inovarea în domeniul 
mediului și identității culturale în întreaga regiune, revigorarea peisajului cultural și nu afectează natura. 
Ajutorul vizează producerea de produse cu amprentă energetică zero, crearea de noi locuri de muncă, 
dezvoltarea turismului durabil cu o vizibilitate sporită, precum și sprijin financiar pentru structurile sociale 
ale municipalității platoului Lasithi. Proiectul ar putea fi aplicabil și în alte state membre în care există mori 
de vânt tradiționale. 

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

Proiect de amendament 594 === GUE//8086 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 
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       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 — Refacerea din punct de vedere ecologic și al producției a zonelor afectate de incendii 
forestiere 

Obiective generale: 
Se adaugă următorul text: 

Scopul acestui proiect-pilot este să determine necesitățile existente în ceea ce privește reabilitarea 
ecologică și reîmpădurirea zonelor afectate de incendii. Acesta ar trebui să evalueze eficacitatea 
operațiunilor care au fost deja elaborate în cadrul liniilor bugetare existente. 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Etapele proiectului: 
1. identificarea zonelor afectate; 
2. evaluarea strategiilor de reabilitare și execuția liniilor bugetare existente; 
3. analiza celor mai bune practici și a experiențelor pozitive; 
4. acordarea de sprijin pentru proiecte la standard local și regional, reabilitarea ecologică a zonelor 
afectate; 
5. identificarea țărilor cu cele mai bune rezultate și depistarea lacunelor din legislația UE. 
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Din rezultatele preconizate ar putea fi posibilă desprinderea unor concluzii privind cel mai bun cadru 
bugetar pentru viitoarele acțiuni în acest domeniu. 

Condiţii pentru deblocarea rezervei: 
Se adaugă următorul text: 

-  

Justificare: 
Incendiile forestiere reprezintă factorul principal care afectează mediul și cauzează deteriorarea 
ecosistemelor, ducând la pierderea pădurilor indigene, la dispariția speciilor, la prejudicii pentru populația 
urbană și la alte efecte. Reabilitarea și reîmpădurirea zonelor afectate de incendii, prin intermediul unor 
operațiuni eficace, sunt, prin urmare, de importanță esențială. 

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

Proiect de amendament 66 === ENVI/5415 === 

Depus de Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

------------------------------- 
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       1 950 000 975 000 1 950 000 975 000 
Rezervă           

Total       1 950 000 975 000 1 950 000 975 000 

Rubrică: 
Proiect-pilot — Traficul internațional cu carne de vânat: elaborarea de noi instrumente și politici pentru 
a stopa această infracțiune puțin cunoscută în UE 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

= = = Acest proiect-pilot a primit deja sprijinul a 8 state membre (AT, BE, DK, ES, FR, LT, LU, PT). === 
Deși legislația europeană [Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, Regulamentul (CE) nr. 206/2009 și 
Regulamentul (CE) nr. No338/97 al Consiliului] interzice traficul de carne de vânat, în țările europene 
sunt exportate regulat cantități însemnate, profitând de dificultatea tehnică de a detecta și diferenția 
carnea de vânat de carnea de animale domestice la nivel național și de absența totală a datelor despre 
comerțul intraeuropean, care îngreunează colaborarea între statele membre. 
În absența unor cifre privind realitatea acestui trafic ilegal și, uneori, din cauza lipsei de resurse, 
controlul cărnii și al produselor de origine animală nu este, în general, o prioritate în comparație cu alte 
tipuri de trafic internațional. Mai multe studii științifice din Franța, Belgia, Elveția și Germania au arătat 
că un volum mare (între 40 și 270 de tone pe aeroport) de carne de vânat pătrunde ilegal în UE în fiecare 
an. Aceste cantități sunt mult mai mari decât cele raportate în prezent în baza de date EU-TWIX de statele 
membre, care corespund confiscărilor efectuate fie la frontiere, fie în interiorul țărilor. 
Obiectiv: 
Este nevoie de un studiu paneuropean pentru a estima corect: 
(I) Amploarea exactă și natura traficului internațional ilegal de carne de vânat adusă din țări terțe în 
Europa. 
Trebuie studiate amploarea traficului, precum și rutele folosite pentru a preveni zonele neverificate de 
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sistemul de bio-supraveghere din întreaga Europă, știind că produsele, o dată intrate în UE, pot circula 
cu ușurință fără controale. 
(II) Riscurile pentru biodiversitate pe care le prezintă traficul de carne de vânat în țările exportatoare și în 
Europa. 
Ponderea speciilor protejate la nivel internațional în cadrul acestui trafic ar urma să fie determinată prin 
identificarea genetică a speciilor implicate; se vor evalua, de asemenea, determinarea statutului CITES, 
vârsta animalelor vânate (adulți/tineri), identificarea originii lor cu ajutorul unor tehnici bazate pe ADN 
și riscul pentru speciile neîncadrate încă de CITES sau UICN în categoria celor mai amenințate. 
Riscurile pentru biodiversitatea europeană, inclusiv prin importul de dăunători și patogeni exotici, ar 
urma să fie evaluate utilizând cele mai recente instrumente genomice. 
Cele mai eficiente metode de urmărire pentru conservarea speciilor sălbatice. 
Datele concrete colectate riguros vor permite, în ultimă instanță, elaborarea unor proceduri adecvate de 
prelevare de probe și de testare și adoptarea de măsuri de control, pentru o mai bună colaborare între 
serviciile specializate din diferite state membre, precum și perfecționarea algoritmilor de inteligență 
artificială utilizați în prezent de funcționarii vamali pentru a efectua controale și verificări amănunțite ale 
mărfurilor importate. În afară de alimentarea extensivă a bazei de date UE-TWIX, acest studiu va oferi 
idei și orientări cu privire la modul de a îmbunătăți acest mecanism de raportare și colaborarea între 
agenții de securitate din statele membre ale UE. 
(iv) Instrumentele noi/inovatoare necesare pentru a combate cu mai mult succes importul ilegal de carne 
de vânat în UE, inclusiv, eventual, necesitatea unei noi legislații. 
Prin colaborarea cu principalele părți interesate din diferite state membre ale UE, cercetătorii vor evalua 
fezabilitatea și caracterul adecvat al noilor reglementări, completându-le pe cele existente pentru a putea 
fi mai bine puse în aplicare (de exemplu, introducerea unui formular de declarație vamală care să fie 
completat de toți pasagerii atunci când intră pe teritoriul UE; armonizarea sancțiunilor în toată Uniunea; 
transformarea recomandărilor actuale în instrumente cu putere de constrângere) evaluând și/sau noi 
programe și/sau metodologii/tehnologii. 
Prin generarea unor informații despre dedesubturile comerțului internațional ilegal cu carne de vânat din 
Europa și despre problemele întâmpinate în punerea în aplicare a legislației actuale și controlul 
respectării sale, și prin dezvoltarea de noi idei și instrumente științifice pentru a spori ratele de confiscare, 
acest studiu va oferi factorilor de decizie de la nivelul UE și de la nivel național date suport pentru 
conceptualizarea și modelarea ulterioară a politicilor și, astfel, va netezi calea către controale armonizate 
în UE pentru a pune capăt traficului ilegal cu specii sălbatice în UE. 
Acest studiu ar participa astfel la punerea în aplicare a Planului de acțiune european pentru combaterea 
traficului cu specii sălbatice de faună și floră, adoptat în 2016, care încurajează intensificarea colaborării 
și acțiunile comune ale statelor membre pentru a combate cu succes criminalitatea internațională, dar nu 
este constrângător; studiul propune măsuri și mai stricte. Grupurile CITES și CDB au avut o reuniune 
comună cu privire la aspecte legate de carnea de vânat în 2011, pentru a colabora mai strâns, întrucât 
aceasta rămâne o preocupare în ambele convenții. Pe termen lung, acest studiu va contribui, de 
asemenea, la completarea lacunelor de cunoștințe recunoscute atât de Convenția privind biodiversitatea, 
cât și de Organizația Mondială a Sănătății în analiza lor comună privind interdependența dintre 
biodiversitate și sănătatea umană. 
Riscurile calitative și cantitative asociate pentru sănătatea publică în Europa ar putea fi deduse parțial 
din determinarea speciilor importate și a cantităților aferente. Acest lucru ar putea încuraja statele 
membre să investească în controale mai stricte și mai regulate, care ar aduce beneficii atât pentru 
biodiversitate, cât pentru sănătate. 
Metode: 
1) Acțiuni de confiscare a cărnii ilegale, inclusiv de vânat, vor avea loc în porturile și aeroporturile 
europene considerate a fi printre cele mai active puncte de intrare pentru carnea de vânat din Africa și 
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Asia, urmând a fi coordonate de echipe de cercetare în colaborare cu agenții vamali. 
Proiectul se va concentra, de-a lungul perioadei pilot de 2 ani, asupra principalelor aeroporturi, porturi, 
gări feroviare din Europa și asupra conexiunilor dintre statele membre vizate și statele membre ale 
Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS). Au fost stabilite contacte cu CITES și cu autoritățile 
sanitare de resort din Belgia, Franța, Țările de Jos, Spania și Elveția (membră a AELS). Aceste state 
membre au exprimat un viu interes față de studiu și autorizațiile oficiale au fost acordate sau sunt în curs 
de semnare (vor fi eliberate la cerere); aceasta în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 și 
instrucțiunile privind biosecuritatea descrise în anexa la prezentul proiect. Vor fi identificate confiscările 
efectuate la aceste puncte de intrare și filierele respective și vor fi estimate volumele și rutele anuale 
înspre și dinspre aceste locuri. 
2) În paralel, cercetătorii vor colabora cu autoritățile altor puncte de intrare a cărnii de vânat din Africa 
și Asia în UE. Ar urma să se organizeze sesiuni de informare pentru a trezi interesul agenților vamali și 
să se colecteze date privind confiscările actuale, pentru a face o analiză mai cuprinzătoare a confiscărilor 
și a fluxurilor. 
3) Schimburile regulate între cercetători și actorii implicați la nivel național vor permite să se descopere 
diferențele naționale în gestionarea problemei, în special gestionarea controalelor la punctele de intrare, 
precum și principalele provocări sau oportunități la nivel local. Prin urmare, acest lucru ar contribui la 
dezvoltarea și propunerea unor proceduri mai armonizate și a unor noi tehnici, care să strângă 
cooperarea între țările în cauză pentru a combate aceste crime împotriva speciilor sălbatice și 
amenințările aferente. 
4) Cantitățile confiscate la punctele de intrare principale vor fi înregistrate și combinate cu o analiză a 
diferitelor rute și mijloace de transport pentru a estima fluxurile totale ilegale de carne de vânat din 
Europa. 
5) Vor fi transferate periodic la laboratoarele de expertiză (cu respectarea normelor internaționale, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009) eșantioane de carne de vânat confiscată pentru o 
identificare genetică exactă a specimenelor, utilizând un cadru analitic și bioinformatic cu performanțe 
dovedite încă din 2015 (instrumentul de identificare online DNABUSHMEAT, produs de UPS). Riscul 
pentru biodiversitatea europeană va fi determinat cu ajutorul instrumentelor analitice de secvențiere 
genetică pe eșantioane selectate. 
6) În paralel cu analiza confiscărilor realizate în locurile strategice cheie, se va efectua o abordare 
etnografică, bazată pe observare participativă, interviuri și discuții informale, pentru a identifica factorii 
care determină acest trafic internațional ilegal de carne de vânat, în special în rândul comunităților din 
Africa și Asia stabilite în Europa. 
7) Un raport final, tradus în diferite limbi ale UE, care prezintă recomandările, rezultatele și consecințele, 
va fi difuzat în toate statele membre ale UE, sub auspiciile Parlamentului European. 
Context: 
În conformitate cu Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale 
de dispariție (CITES), carnea de vânat înseamnă carnea oricărui animal terestru sălbatic destinat 
consumului în regiunile tropicale. Traficul cu specii sălbatice a devenit unul dintre cele mai profitabile 
tipuri de criminalitate organizată din lume. Braconajul speciilor sălbatice este o amenințare cunoscută la 
adresa biodiversității cauzată de cererea permanentă în zonele rurale, unde rămâne o sursă esențială de 
proteine, de creșterea cererii în centrele urbane din Africa și Asia, precum și de intensificarea comerțului 
internațional. 
Traficul cu carne de vânat este o economie paralelă, ilegală, care generează miliarde de euro în fiecare 
an. El implică o gamă largă de actori internaționali și lanțuri de distribuție complexe. În țările 
exportatoare, braconajul și vânzarea de carne de animale sălbatice, inclusiv din specii protejate de 
CITES, sunt favorizate de lipsa unei legislații ferme combinate cu o punere în aplicare deficitară. În 
Europa, sancțiunile pentru importul de carne ilegală sunt blânde și rareori impuse, în timp ce 
recompensele pentru transportarea cărnii sălbatice sunt potențial însemnate, carnea fiind vândută la 
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prețuri de 25-200 ori mai mari pe piețele europene decât în Africa sau Asia. Astfel, perspectiva unor 
recompense mari pentru transportul de carne de vânat asociată cu riscul mic de pedeapsă atrage carnea 
de animale sălbatice în țările vestice (a se vedea reportajul video despre comerțul internațional cu carne 
de vânat în Europa: https://youtu.be/Rn3O8iu5Ewo) 

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 legislației care interzice acest tip de trafic, sute de tone de carne de vânat sunt exportate în mod 
regulat în Europa pe cale aeriană, maritimă, rutieră și feroviară. Printre ele, carne de primate, pangolini, 
reptile, toate în capul listei CITES a speciilor pe cale de dispariție. 
Este necesar un studiu paneuropean pentru a estima amploarea acestui trafic și riscurile pe care le reprezintă 
pentru biodiversitate în țările exportatoare și în Europa. Trebuie identificate modalități noi și eficiente de 
urmărire și combatere a acestui trafic, în conformitate cu Planul de acțiune al UE pentru 2016 în materie de 
combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră și cu Strategia UE în domeniul biodiversității 
pentru 2030. 

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

Proiect de amendament 65 === ENVI/5414 === 

Depus de Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

------------------------------- 
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       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 — Centura perfectă - mai multă vigoare pentru centura verde (spațiile verzi protejate) 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Acolo unde odinioară țările erau separate una de alta de cortina de fier, natura le conectează acum într-
un spațiu continuu unic de habitate naturale care se întind pe toată lungimea continentului european. 
Centura verde europeană trece de-a lungul a/prin 16 țări din UE, cinci țări candidate, o țară potențial 
candidată și două țări care nu fac parte din UE. Este cea mai lungă rețea verde a Europei, o 
infrastructură verde emblematică, care trebuie protejată și conservată pentru generațiile viitoare. 
Pornind de la succesul inițiativei BEST (sistem voluntar de servicii în folosul biodiversității și 
ecosistemelor în teritoriile europene de peste mări), sugerăm să se implementeze un sistem similar de 
astfel de servicii de-a lungul centurii verzi europene pentru tineri voluntari sau șomeri. 
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Prin urmare, proiectul se va numi BEST BELT (Biodiversity and Ecosystem Services and Training along 
the European Green BELT) (Biodiversitate și servicii ecosistemice și formare de-a lungul Centurii verzi 
europene) 
Acțiunile se pot baza pe: 
Formarea și educarea tinerilor voluntari/șomeri în domeniul biodiversității și al serviciilor ecosistemice: 
Voluntarii și șomerii din toată Europa și din țările participante ar trebui să aibă posibilitatea de a candida 
prin intermediul unei platforme oferite de Comisia Europeană pentru diferite proiecte de-a lungul 
Centurii verzi europene. Aceste proiecte pot fi facilitate de ONG-uri/universități/societăți/autorități 
naționale sau regionale. Înainte de a purcede la munca de teren, voluntarii/șomerii beneficiază de o 
formare privind biodiversitatea și serviciile ecosistemice și sunt pregătiți pentru munca la fața locului. De 
asemenea, înainte de munca de teren, se vor organiza cursuri de formare despre munca într-un mediu 
multicultural și cursuri despre hărțuire. Acest lucru le va îmbogăți desigur cunoștințele și le-ar lărgi 
rețelele de cunoscuți. 
Servicii ecosistemice și pentru biodiversitate, în combinație cu adaptarea la schimbările climatice și 
atenuarea acestora: 
Munca depusă în domeniul inițiativei europene „Centura verde” este valorificată pentru a explora 
sinergii între serviciile ecosistemice și pentru biodiversitate și măsurile de adaptare la schimbările 
climatice și de atenuare a efectelor acestora. Activitățile de desemnare și de gestionare a ariilor protejate 
se desfășoară pe teren. Împreună cu experții, se vor stabili obiective specifice pentru fiecare proiect, 
identificând activitățile care trebuie efectuate pe teren. 
Consolidarea capacităților și activități de informare și implicarea organizațiilor din regiune: 
Acest proiect ar trebui să implice, de asemenea, comunitățile locale și diferiți actori din domeniu. 
Comunităților li se explică lucrările executate la fața locului și autoritățile locale sunt instruite cu privire 
la legăturile dintre aspectele de mediu interconectate (biodiversitate, schimbările climatice și degradarea 
terenurilor) și procesele conexe. 
Exemplele de mai bune practici trebuie popularizate de la un proiect la altul, iar în fiecare an are loc un 
concurs de idei/lucrări inovatoare între proiecte. 
Pentru o mai bună difuzare, statele membre, ONG-urile, organizațiile regionale și organizațiile 
internaționale se implică într-o abordare multipartită. Un punct de plecare ar putea fi abordarea de tip 
„listă verde” adoptată de UICN. 

Crearea unei rețele/baze de date: 
Organizațiile participante contribuie la o bază de date cu sursă deschisă „Centura verde europeană”, care 
stabilește diferiți parametri, de la biodiversitate la informații relevante pentru schimbările climatice. 
Această bază de date ar putea contribui la monitorizarea situației de pe teren și ar putea oferi informații 
valoroase pentru oamenii de știință și cercetătorii din diferite domenii. 
Conștientizarea importanței biodiversității: 
Prin conectarea activităților de conservare și restaurare a ecosistemelor cu informațiile oferite turiștilor 
care călătoresc pe „Traseul Cortinei de Fier”, educația privind problemele de mediu se poate face cu 
ușurință și la un nivel accesibil. Diferite niveluri de cunoștințe, adaptate, de exemplu, familiilor, pot face 
„Traseul Cortinei de Fier” să devină mai atractiv, promovând astfel turismul durabil. 

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: 
Legătura dintre biodiversitate, schimbările climatice și degradarea terenurilor sare în ochi tot mai clar în 
fiecare zi. Restaurarea și protejarea celei mai lungi rețele verzi din Europa, Centura verde europeană, 
reprezintă o parte integrantă a dezvoltării infrastructurii verzi din UE. 
Acest proiect ar putea contribui la realizarea obiectivelor Pactului verde și ale strategiei în domeniul 
biodiversității, consolida pilonul social și explica valoarea protecției naturii nu numai pentru participanții la 
proiect, ci și pentru un public larg format din locuitori și turiști. 

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

Proiect de amendament 822 === S&D//7248 === 

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

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 10 02 01 — Fondul pentru azil și migrație 
De scindează după cum urmează: 10 02 01 01, 10 02 01 02, 10 02 01 03, 10 02 01 04, 10 02 01 05 

Se modifică cifrele după cum urmează: 
------------------------------- 

Se adaugă: 10 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 
10 02 01 01       396 173 160 102 323 520 396 173 160 102 323 520 
Rezervă           

Total       396 173 160 102 323 520 396 173 160 102 323 520 

Rubrică: 
Consolidarea și dezvoltarea tuturor aspectelor sistemului european comun de azil 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Articol nou 
Acest credit este destinat să acopere acțiuni care contribuie la o gestionare eficientă a fluxurilor 
migratorii în concordanță cu acquis-ul relevant al Uniunii și cu respectarea angajamentelor Uniunii 
privind drepturile fundamentale.  
Fondul trebuie să contribuie în special la consolidarea și dezvoltarea tuturor aspectelor sistemului 
european comun de azil, inclusiv a dimensiunii externe a acestuia; la susținerea migrației legale către 
statele membre, inclusiv prin contribuția adusă la integrarea resortisanților țărilor terțe și, în sfârșit, la 
combaterea migrației neregulamentare și la asigurarea eficacității returnării și a readmisiei în țările terțe. 
Fondul va promova măsuri comune în domeniul azilului, inclusiv prin sprijinirea eforturilor statelor 
membre în ceea ce privește primirea persoanelor care au nevoie de protecție internațională prin relocarea 
și transferul solicitanților sau al beneficiarilor de protecție internațională între statele membre, prin 
sprijinirea strategiilor de integrare și printr-o politică mai eficace privind migrația legală, în vederea 
asigurării competitivității pe termen lung a Uniunii și a viitorului modelului său social și a reducerii 
factorilor care încurajează migrația neregulamentară cu ajutorul unei politici durabile în materie de 
returnare și de readmisie. Fondul va sprijini intensificarea cooperării cu țările terțe pentru a consolida 
gestionarea fluxurilor de persoane care solicită azil sau alte forme de protecție internațională și căile de 
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migrație legală și pentru a combate migrația neregulamentară și a asigura durabilitatea returnărilor și 
readmisia eficace în țările terțe. 
Se adaugă următorul text: 
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente consolidării și dezvoltării tuturor aspectelor 
sistemului european comun de azil, inclusiv a dimensiunii sale externe, în conformitate cu obiectivul 
specific stabilit în poziția în primă lectură a Parlamentului European din 13 martie 2019 privind 
propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru 
azil, migrație și integrare („fondul”). 

Acte de referință: 
Se adaugă următorul text: 
Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului, prezentată de Comisie la 13 iunie 
2018, de instituire a Fondului pentru azil și migrație (COM(2018)471 final). 
Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții 
comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de 
coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare 
aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă 
și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize (COM (2018)375 final). 

------------------------------- 
Se adaugă: 10 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 
10 02 01 02       198 086 580 51 161 760 198 086 580 51 161 760 
Rezervă           

Total       198 086 580 51 161 760 198 086 580 51 161 760 

Rubrică: 
Consolidarea și dezvoltarea politicilor privind migrația legală la nivel european și național 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Articol nou 
Acest credit este destinat să acopere acțiuni care contribuie la o gestionare eficientă a fluxurilor 
migratorii în concordanță cu acquis-ul relevant al Uniunii și cu respectarea angajamentelor Uniunii 
privind drepturile fundamentale.  
Fondul trebuie să contribuie în special la consolidarea și dezvoltarea tuturor aspectelor sistemului 
european comun de azil, inclusiv a dimensiunii externe a acestuia; la susținerea migrației legale către 
statele membre, inclusiv prin contribuția adusă la integrarea resortisanților țărilor terțe și, în sfârșit, la 
combaterea migrației neregulamentare și la asigurarea eficacității returnării și a readmisiei în țările terțe. 
Fondul va promova măsuri comune în domeniul azilului, inclusiv prin sprijinirea eforturilor statelor 
membre în ceea ce privește primirea persoanelor care au nevoie de protecție internațională prin relocarea 
și transferul solicitanților sau al beneficiarilor de protecție internațională între statele membre, prin 
sprijinirea strategiilor de integrare și printr-o politică mai eficace privind migrația legală, în vederea 
asigurării competitivității pe termen lung a Uniunii și a viitorului modelului său social și a reducerii 
factorilor care încurajează migrația neregulamentară cu ajutorul unei politici durabile în materie de 
returnare și de readmisie. Fondul va sprijini intensificarea cooperării cu țările terțe pentru a consolida 
gestionarea fluxurilor de persoane care solicită azil sau alte forme de protecție internațională și căile de 
migrație legală și pentru a combate migrația neregulamentară și a asigura durabilitatea returnărilor și 
readmisia eficace în țările terțe. 
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Acte de referinţă: 
Se adaugă următorul text: 

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului, prezentată de Comisie la 13 iunie 
2018, de instituire a Fondului pentru azil și migrație [COM(2018) 471 final]. 
Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții 
comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de 
coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare 
aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă 
și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize [(COM (2018) 375 final)]. 
Rubrica: 
Consolidarea și dezvoltarea politicilor privind migrația legală la nivel european și național 
Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de consolidare și dezvoltare a politicilor privind migrația 
legală la nivel european și național, în funcție de nevoile economice și sociale ale statelor membre, în 
conformitate cu obiectivul specific stabilit în poziția în primă lectură a Parlamentului European din 13 
martie 2019 privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a 
Fondului pentru azil, migrație și integrare („fondul”). 

Acte de referință: 
Se adaugă următorul text: 
Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului, prezentată de Comisie la 13 iunie 
2018, de instituire a Fondului pentru azil și migrație [COM(2018) 471 final]. 
Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții 
comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de 
coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare 
aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă 
și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize [(COM (2018) 375 final)]. 

------------------------------- 
Se adaugă: 10 02 01 03 
 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 
10 02 01 03       198 086 580 51 161 760 198 086 580 51 161 760 
Rezervă           

Total       198 086 580 51 161 760 198 086 580 51 161 760 

Rubrică: 
Promovarea integrării efective și a incluziunii sociale a resortisanților țărilor terțe 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile care contribuie la promovarea integrării efective și a 
incluziunii sociale a resortisanților țărilor terțe, în conformitate cu obiectivul specific stabilit în poziția în 
primă lectură a Parlamentului European din 13 martie 2019 privind propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare 
(„fondul”). 

Articol nou 
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Acest credit este destinat să acopere acțiuni care contribuie la o gestionare eficientă a fluxurilor 
migratorii în concordanță cu acquis-ul relevant al Uniunii și cu respectarea angajamentelor Uniunii 
privind drepturile fundamentale.  
Fondul trebuie să contribuie în special la consolidarea și dezvoltarea tuturor aspectelor sistemului 
european comun de azil, inclusiv a dimensiunii externe a acestuia; la susținerea migrației legale către 
statele membre, inclusiv prin contribuția adusă la integrarea resortisanților țărilor terțe și, în sfârșit, la 
combaterea migrației neregulamentare și la asigurarea eficacității returnării și a readmisiei în țările terțe. 
Fondul va promova măsuri comune în domeniul azilului, inclusiv prin sprijinirea eforturilor statelor 
membre în ceea ce privește primirea persoanelor care au nevoie de protecție internațională prin relocarea 
și transferul solicitanților sau al beneficiarilor de protecție internațională între statele membre, prin 
sprijinirea strategiilor de integrare și printr-o politică mai eficace privind migrația legală, în vederea 
asigurării competitivității pe termen lung a Uniunii și a viitorului modelului său social și a reducerii 
factorilor care încurajează migrația neregulamentară cu ajutorul unei politici durabile în materie de 
returnare și de readmisie. Fondul va sprijini intensificarea cooperării cu țările terțe pentru a consolida 
gestionarea fluxurilor de persoane care solicită azil sau alte forme de protecție internațională și căile de 
migrație legală și pentru a combate migrația neregulamentară și a asigura durabilitatea returnărilor și 
readmisia eficace în țările terțe. 

Acte de referinţă: 
Se adaugă următorul text: 

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului, prezentată de Comisie la 13 iunie 
2018, de instituire a Fondului pentru azil și migrație [COM(2018) 471 final]. 
Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții 
comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de 
coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare 
aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă 
și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize [(COM (2018) 375 final)]. 

------------------------------- 
Se adaugă: 10 02 01 04 
 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 
10 02 01 04       330 144 300 85 269 600 330 144 300 85 269 600 
Rezervă           

Total       330 144 300 85 269 600 330 144 300 85 269 600 

Rubrică: 
Contribuția la combaterea migrației ilegale și la asigurarea returnării, readmisiei și reintegrării eficace și 
în condiții de demnitate și de siguranță în țările terțe 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Se adaugă următorul text: 
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile care contribuie la combaterea migrației ilegale și la 
asigurarea returnării, readmisiei și reintegrării eficace și în condiții de demnitate și de siguranță în țările 
terțe, în conformitate cu obiectivul specific stabilit în poziția în primă lectură a Parlamentului European 
din 13 martie 2019 privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare („fondul”). 

Articol nou 
Acest credit este destinat să acopere acțiuni care contribuie la o gestionare eficientă a fluxurilor 
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migratorii în concordanță cu acquis-ul relevant al Uniunii și cu respectarea angajamentelor Uniunii 
privind drepturile fundamentale.  
Fondul trebuie să contribuie în special la consolidarea și dezvoltarea tuturor aspectelor sistemului 
european comun de azil, inclusiv a dimensiunii externe a acestuia; la susținerea migrației legale către 
statele membre, inclusiv prin contribuția adusă la integrarea resortisanților țărilor terțe și, în sfârșit, la 
combaterea migrației neregulamentare și la asigurarea eficacității returnării și a readmisiei în țările terțe. 
Fondul va promova măsuri comune în domeniul azilului, inclusiv prin sprijinirea eforturilor statelor 
membre în ceea ce privește primirea persoanelor care au nevoie de protecție internațională prin relocarea 
și transferul solicitanților sau al beneficiarilor de protecție internațională între statele membre, prin 
sprijinirea strategiilor de integrare și printr-o politică mai eficace privind migrația legală, în vederea 
asigurării competitivității pe termen lung a Uniunii și a viitorului modelului său social și a reducerii 
factorilor care încurajează migrația neregulamentară cu ajutorul unei politici durabile în materie de 
returnare și de readmisie. Fondul va sprijini intensificarea cooperării cu țările terțe pentru a consolida 
gestionarea fluxurilor de persoane care solicită azil sau alte forme de protecție internațională și căile de 
migrație legală și pentru a combate migrația neregulamentară și a asigura durabilitatea returnărilor și 
readmisia eficace în țările terțe. 

Acte de referinţă: 
Se adaugă următorul text: 

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului, prezentată de Comisie la 13 iunie 
2018, de instituire a Fondului pentru azil și migrație [COM(2018) 471 final]. 
Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții 
comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de 
coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare 
aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă 
și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize [(COM (2018) 375 final)]. 

------------------------------- 
Se adaugă: 10 02 01 05 
 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 
10 02 01 05       132 057 720 34 107 840 132 057 720 34 107 840 
Rezervă           

Total       132 057 720 34 107 840 132 057 720 34 107 840 

Rubrică: 
Asigurarea solidarității și a repartizării echitabile a responsabilității între statele membre 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Se adaugă următorul text: 
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile care asigură solidaritatea și repartizarea echitabilă a 
responsabilității între statele membre, în special față de statele membre care sunt cele mai afectate de 
provocarea reprezentată de migrație, inclusiv printr-o cooperare practică, în conformitate cu obiectivul 
specific stabilit în poziția în primă lectură a Parlamentului European din 13 martie 2019 privind 
propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru 
azil, migrație și integrare („fondul”). 

Articol nou 
Acest credit este destinat să acopere acțiuni care contribuie la o gestionare eficientă a fluxurilor 
migratorii în concordanță cu acquis-ul relevant al Uniunii și cu respectarea angajamentelor Uniunii 
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privind drepturile fundamentale.  
Fondul trebuie să contribuie în special la consolidarea și dezvoltarea tuturor aspectelor sistemului 
european comun de azil, inclusiv a dimensiunii externe a acestuia; la susținerea migrației legale către 
statele membre, inclusiv prin contribuția adusă la integrarea resortisanților țărilor terțe și, în sfârșit, la 
combaterea migrației neregulamentare și la asigurarea eficacității returnării și a readmisiei în țările terțe. 
Fondul va promova măsuri comune în domeniul azilului, inclusiv prin sprijinirea eforturilor statelor 
membre în ceea ce privește primirea persoanelor care au nevoie de protecție internațională prin relocarea 
și transferul solicitanților sau al beneficiarilor de protecție internațională între statele membre, prin 
sprijinirea strategiilor de integrare și printr-o politică mai eficace privind migrația legală, în vederea 
asigurării competitivității pe termen lung a Uniunii și a viitorului modelului său social și a reducerii 
factorilor care încurajează migrația neregulamentară cu ajutorul unei politici durabile în materie de 
returnare și de readmisie. Fondul va sprijini intensificarea cooperării cu țările terțe pentru a consolida 
gestionarea fluxurilor de persoane care solicită azil sau alte forme de protecție internațională și căile de 
migrație legală și pentru a combate migrația neregulamentară și a asigura durabilitatea returnărilor și 
readmisia eficace în țările terțe. 

Acte de referinţă: 
Se adaugă următorul text: 

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului, prezentată de Comisie la 13 iunie 
2018, de instituire a Fondului pentru azil și migrație [COM(2018) 471 final]. 
Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții 
comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de 
coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare 
aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă 
și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize [(COM (2018) 375 final)]. 

Justificare: 
Se propune includerea a două linii bugetare specifice care să acopere cele două obiective specifice ale 
instrumentului, pentru a crește transparența și a-i permite autorității bugetare să se asigure că aceste două 
obiective specifice ale instrumentului sunt finanțate în mod corespunzător în cursul următoarei perioade 
financiare multianuale. 

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

Proiect de amendament 112 === LIBE/5819 === 

Depus de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 10 02 01 — Fondul pentru azil și migrație 
De scindează după cum urmează: 10 02 01 01, 10 02 01 02, 10 02 01 03, 10 02 01 04, 10 02 01 05 

Se modifică comentariile şi actele de referinţă după cum urmează: 

Comentarii: 
Se elimină următorul text: 
Articol nou 
Acest credit este destinat să acopere acțiuni care contribuie la o gestionare eficientă a fluxurilor migratorii în 
concordanță cu acquis-ul relevant al Uniunii și cu respectarea angajamentelor Uniunii privind drepturile 
fundamentale.  
Fondul trebuie să contribuie în special la consolidarea și dezvoltarea tuturor aspectelor 
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sistemului european comun de azil, inclusiv a dimensiunii externe a acestuia; la susținerea migrației legale 
către statele membre, inclusiv prin contribuția adusă la integrarea resortisanților țărilor terțe și, în sfârșit, la 
combaterea migrației neregulamentare și la asigurarea eficacității returnării și a readmisiei în țările terțe. 
Fondul va promova măsuri comune în domeniul azilului, inclusiv prin sprijinirea eforturilor statelor membre 
în ceea ce privește primirea persoanelor care au nevoie de protecție internațională prin relocarea și transferul 
solicitanților sau al beneficiarilor de protecție internațională între statele membre, prin sprijinirea strategiilor 
de integrare și printr-o politică mai eficace privind migrația legală, în vederea asigurării competitivității pe 
termen lung a Uniunii și a viitorului modelului său social și a reducerii factorilor care încurajează migrația 
neregulamentară cu ajutorul unei politici durabile în materie de returnare și de readmisie. Fondul va sprijini 
intensificarea cooperării cu țările terțe pentru a consolida gestionarea fluxurilor de persoane care solicită azil 
sau alte forme de protecție internațională și căile de migrație legală și pentru a combate migrația 
neregulamentară și a asigura durabilitatea returnărilor și readmisia eficace în țările terțe. 

Acte de referinţă: 
Se elimină următorul text: 
Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului, prezentată de Comisie la 13 iunie 
2018, de instituire a Fondului pentru azil și migrație [COM(2018) 471 final]. 
Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune 
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor 
fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului 
pentru managementul frontierelor și vize [(COM (2018) 375 final)]. 

------------------------------- 
Se adaugă: 10 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 
10 02 01 01       396 173 160 102 323 520 396 173 160 102 323 520 
Rezervă           

Total       396 173 160 102 323 520 396 173 160 102 323 520 

Rubrică: 
Consolidarea și dezvoltarea tuturor aspectelor sistemului european comun de azil 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente consolidării și dezvoltării tuturor aspectelor 
sistemului european comun de azil, inclusiv a dimensiunii sale externe, în conformitate cu obiectivul 
specific stabilit în poziția în primă lectură a Parlamentului European din 13 martie 2019 privind 
propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru 
azil, migrație și integrare („fondul”). 

Acte de referinţă: 
Se adaugă următorul text: 

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului, prezentată de Comisie la 13 iunie 
2018, de instituire a Fondului pentru azil și migrație [COM(2018) 471 final]. 
Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții 
comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de 
coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare 
aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă 
și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize [(COM (2018) 375 final)]. 
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------------------------------- 
Se adaugă: 10 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 
10 02 01 02       198 086 580 51 161 760 198 086 580 51 161 760 
Rezervă           

Total       198 086 580 51 161 760 198 086 580 51 161 760 

Rubrică: 
Consolidarea și dezvoltarea politicilor privind migrația legală la nivel european și național 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de consolidare și dezvoltare a politicilor privind migrația 
legală la nivel european și național, în funcție de nevoile economice și sociale ale statelor membre, în 
conformitate cu obiectivul specific stabilit în poziția în primă lectură a Parlamentului European din 13 
martie 2019 privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a 
Fondului pentru azil, migrație și integrare („fondul”). 

Acte de referinţă: 
Se adaugă următorul text: 

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului, prezentată de Comisie la 13 iunie 
2018, de instituire a Fondului pentru azil și migrație [COM(2018) 471 final]. 
Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții 
comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de 
coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare 
aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă 
și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize [(COM (2018) 375 final)]. 

------------------------------- 
Se adaugă: 10 02 01 03 
 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 
10 02 01 03       198 086 580 51 161 760 198 086 580 51 161 760 
Rezervă           

Total       198 086 580 51 161 760 198 086 580 51 161 760 

Rubrică: 
Promovarea integrării efective și a incluziunii sociale a resortisanților țărilor terțe 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile care contribuie la promovarea integrării efective și a 
incluziunii sociale a resortisanților țărilor terțe, în conformitate cu obiectivul specific stabilit în poziția în 
primă lectură a Parlamentului European din 13 martie 2019 privind propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare 
(„fondul”). 

Acte de referinţă: 
Se adaugă următorul text: 

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului, prezentată de Comisie la 13 iunie 
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2018, de instituire a Fondului pentru azil și migrație [COM(2018) 471 final]. 
Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții 
comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de 
coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare 
aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă 
și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize [(COM (2018) 375 final)]. 

------------------------------- 
Se adaugă: 10 02 01 04 
 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 
10 02 01 04       330 144 300 85 269 600 330 144 300 85 269 600 
Rezervă           

Total       330 144 300 85 269 600 330 144 300 85 269 600 

Rubrică: 
Contribuția la combaterea migrației ilegale și la asigurarea returnării, readmisiei și reintegrării eficace și 
în condiții de demnitate și de siguranță în țările terțe 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile care contribuie la combaterea migrației ilegale și la 
asigurarea returnării, readmisiei și reintegrării eficace și în condiții de demnitate și de siguranță în țările 
terțe, în conformitate cu obiectivul specific stabilit în poziția în primă lectură a Parlamentului European 
din 13 martie 2019 privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare („fondul”). 

Acte de referinţă: 
Se adaugă următorul text: 

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului, prezentată de Comisie la 13 iunie 
2018, de instituire a Fondului pentru azil și migrație [COM(2018) 471 final]. 
Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții 
comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de 
coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare 
aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă 
și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize [(COM (2018) 375 final)]. 

------------------------------- 
Se adaugă: 10 02 01 05 
 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 
10 02 01 05       132 057 720 34 107 840 132 057 720 34 107 840 
Rezervă           

Total       132 057 720 34 107 840 132 057 720 34 107 840 

Rubrică: 
Asigurarea solidarității și a repartizării echitabile a responsabilității între statele membre 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile care asigură solidaritatea și repartizarea echitabilă a 
responsabilității între statele membre, în special față de statele membre care sunt cele mai afectate de 
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provocarea reprezentată de migrație, inclusiv printr-o cooperare practică, în conformitate cu obiectivul 
specific stabilit în poziția în primă lectură a Parlamentului European din 13 martie 2019 privind 
propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru 
azil, migrație și integrare („fondul”). 

Acte de referinţă: 
Se adaugă următorul text: 

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului, prezentată de Comisie la 13 iunie 
2018, de instituire a Fondului pentru azil și migrație [COM(2018) 471 final]. 
Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții 
comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de 
coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare 
aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă 
și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize [(COM (2018) 375 final)]. 

Justificare: 
Se propune să se prevadă linii bugetare specifice care să acopere fiecare dintre obiectivele specifice ale 
fondului, pentru a crește transparența și a-i permite autorității bugetare să se asigure că toate obiectivele 
specifice ale fondului sunt finanțate în mod corespunzător în cursul următoarei perioade financiare 
multianuale. 

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

Proiect de amendament 682 === I-D//7765 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 10 02 01 — Fondul pentru azil și migrație 

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 
10 02 01   1 100 481 000 284 232 000 870 254 765 224 769 217 -435 127 382  435 127 383 224 769 217 
Rezervă           

Total   1 100 481 000 284 232 000 870 254 765 224 769 217 -435 127 382  435 127 383 224 769 217 

Justificare: 
Pare rezonabil să se solicite ca creditele de la această linie bugetară să fie pe deplin atribuite aspectelor 
legate de repatriere. 

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

Proiect de amendament 538 === GUE//8029 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 10 02 01 — Fondul pentru azil și migrație 

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 
10 02 01   1 100 481 000 284 232 000 870 254 765 224 769 217 394 745 235 102 060 783 1 265 000 000 326 830 000 
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   1 100 481 000 284 232 000 870 254 765 224 769 217 394 745 235 102 060 783 1 265 000 000 326 830 000 

Justificare: 
Fondul pentru azil și migrație (FAM) sprijină activitatea autorităților naționale de a oferi primire 
solicitanților de azil și migranților în conformitate cu acquis-ul Uniunii și cu angajamentele Uniunii în 
privința drepturilor fundamentale, inclusiv de a-i integra pe aceștia. Având în vedere creșterea fluxurilor de 
migrație la frontierele externe ale UE și nevoia imperativă de solidaritate, amendamentul nu numai că 
respinge reducerile propuse de Consiliu, ci propune majorarea fondurilor FAM. 

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

Proiect de amendament 969 === EPP//7057 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 10 02 01 — Fondul pentru azil și migrație 

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 
10 02 01   1 100 481 000 284 232 000 870 254 765 224 769 217 384 293 575 99 255 273 1 254 548 340 324 024 490 
Rezervă           

Total   1 100 481 000 284 232 000 870 254 765 224 769 217 384 293 575 99 255 273 1 254 548 340 324 024 490 

Justificare: 
Importanța generală a FAMI și a noului pachet COM privind migrația. 

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

Proiect de amendament 683 === I-D//7766 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 10 10 01 — Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) 

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 
10 10 01 118 327 419 118 327 419 137 810 714 137 810 714 137 810 714 137 810 714 -68 905 357  68 905 357 137 810 714 
Rezervă           

Total 118 327 419 118 327 419 137 810 714 137 810 714 137 810 714 137 810 714 -68 905 357  68 905 357 137 810 714 

Comentarii: 
După paragraful: 
Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) este .......... au un impact direct sau indirect asupra azilului. 
Se modifică textul după cum urmează: 
Contribuția totală a Uniunii  

142 114 334 
din care suma provenind din recuperarea excedentului 
(venituri, articolul 6 6 2) 

4 303 620 

Sumă înscrisă în buget 137 810 714 
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Justificare: 
Putem reduce nivelul creditelor alocate acestei linii bugetare. 

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

Proiect de amendament 539 === GUE//8030 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 10 10 01 — Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) 

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 
10 10 01 118 327 419 118 327 419 137 810 714 137 810 714 137 810 714 137 810 714 7 189 286 7 189 286 145 000 000 145 000 000 
Rezervă           

Total 118 327 419 118 327 419 137 810 714 137 810 714 137 810 714 137 810 714 7 189 286 7 189 286 145 000 000 145 000 000 

Comentarii: 
După paragraful: 
Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) este .......... au un impact direct sau indirect asupra azilului. 
Se modifică textul după cum urmează: 
Contribuția totală a Uniunii  

142 114 334 
din care suma provenind din recuperarea excedentului 
(venituri, articolul 6 6 2) 

4 303 620 

Sumă înscrisă în buget 137 810 714 

Justificare: 
Biroul European de Sprijin pentru Azil este un centru european de expertiză în materie de azil, care să 
facilitează, coordonează și consolidează cooperarea practică în materie de azil între statele membre, în 
diferitele sale aspecte. De asemenea, EASO ajută statele membre să își îndeplinească obligațiile care le 
revin, la nivel european și internațional, în ceea ce privește protecția persoanelor aflate în dificultate, 
furnizează sprijin operațional statelor membre cu nevoi specifice și statelor membre ale căror sisteme de azil 
și de primire sunt supuse unei presiuni deosebite. Având în vedere importantul său rol, amendamentul 
propune o majorare a finanțării sale în 2021. 

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

Proiect de amendament 992 === EPP//7082 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 10 10 01 — Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) 

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 
10 10 01 118 327 419 118 327 419 137 810 714 137 810 714 137 810 714 137 810 714   137 810 714 137 810 714 
Rezervă           

Total 118 327 419 118 327 419 137 810 714 137 810 714 137 810 714 137 810 714   137 810 714 137 810 714 

Comentarii: 
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Înainte de paragraful: 
Fostul articol 
Se adaugă următorul text: 

Pe lângă modificările schemei de personal sunt necesari și alți agenți contracutali:  
+ 12 AC + 1 END (550 de angajați în total) 
După paragraful: 
Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) este .......... au un impact direct sau indirect asupra azilului. 
Se modifică textul după cum urmează: 
Contribuția totală a Uniunii  

142 114 334 
din care suma provenind din recuperarea excedentului 
(venituri, articolul 6 6 2) 

4 303 620 

Sumă înscrisă în buget 137 810 714 

Justificare: 
Personalul suplimentar solicitat trebuie repartizat pentru a consolida operațiunile de pe teren, dezvoltarea 
formării și oferta de formare, informațiile și analizele, instrumentele practice, activitățile de guvernanță și 
funcțiile administrative. 

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

Proiect de amendament 823 === S&D//7249 === 

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

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 11 02 01 — Instrumentul pentru gestionarea frontierelor și vize (IGFV) 
De scindează după cum urmează: 11 02 01 01, 11 02 01 02 

Se modifică comentariile după cum urmează: 

Comentarii: 
Se elimină următorul text: 
Articol nou 
Creditul prevăzut la acest capitol este destinat să asigure o gestionare europeană integrată solidă și eficace a 
frontierelor externe și, în același timp, protejarea liberei circulații a persoanelor în cadrul Uniunii, cu 
respectarea deplină a angajamentelor Uniunii privind drepturile fundamentale, contribuind astfel la 
asigurarea unui nivel înalt de securitate în Uniune.  
Mai precis, instrumentul ar trebui să contribuie la sprijinirea gestionării europene integrate eficace a 
frontierelor externe de către poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european, ca responsabilitate 
partajată a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și a autorităților naționale 
responsabile cu gestionarea frontierelor, în scopul facilitării trecerii legitime a frontierei, al prevenirii și al 
depistării imigrației ilegale și a criminalității transfrontaliere și al gestionării eficace a fluxurilor de migrație, 
precum și la sprijinirea politicii comune în domeniul vizelor în scopul facilitării călătoriilor în scopuri 
legitime și al prevenirii riscurilor în materie de migrație și de securitate. 
Fondul va promova punerea în aplicare a gestionării europene integrate a frontierelor, definită prin 
componentele sale, în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (UE) 2016/1624: controlul la frontiere, 
operațiunile de căutare și salvare în cursul supravegherii frontierelor, analiza riscurilor, cooperarea dintre 
statele membre (susținută și coordonată de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
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Coastă). Fondul va promova, de asemenea, cooperarea dintre agenții, cooperarea cu țările terțe, măsurile 
tehnice și operaționale din spațiul Schengen legate de controlul la frontiere și concepute pentru a aborda 
imigrația ilegală și a combate mai bine criminalitatea transfrontalieră, utilizarea tehnologiei de ultimă 
generație, controlul calității și mecanismele de solidaritate. De asemenea, instrumentul va contribui la o mai 
mare eficacitate a prelucrării cererilor de viză, din perspectiva identificării și a evaluării riscurilor la adresa 
securității și a riscurilor legate de migrația neregulamentară, precum și a facilitării procedurilor de acordare a 
vizelor pentru călătorii de bună credință. Fondul va sprijini digitalizarea prelucrării cererilor de viză, cu 
scopul de a asigura proceduri de acordare a vizelor rapide, sigure și adaptate clienților, acest lucru fiind atât 
în beneficiul solicitanților de viză, cât și al consulatelor.  

------------------------------- 
Se adaugă: 11 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 
11 02 01 01       317 286 334 49 779 634 317 286 334 49 779 634 
Rezervă           

Total       317 286 334 49 779 634 317 286 334 49 779 634 

Rubrică: 
Sprijinirea unei gestionări europene integrate a frontierelor la frontierele externe 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Se adaugă următorul text: 
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru sprijinirea eficientă a gestionării europene 
integrate a frontierelor la frontierele externe, implementată de poliția de frontieră și garda de coastă la 
nivel european ca responsabilitate partajată a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă și a autorităților naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, pentru a facilita trecerea 
legitimă a frontierelor, a preveni și depista imigrația neregulamentară și criminalitatea transfrontalieră și 
a gestiona în mod eficient fluxurile migratorii, în conformitate cu obiectivul specific stabilit în poziția în 
primă lectură a Parlamentului European din 13 martie 2019 privind propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a 
frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize („instrumentul”). 

Articol nou 
Creditul prevăzut la acest capitol este destinat să asigure o gestionare europeană integrată solidă și 
eficace a frontierelor externe și, în același timp, protejarea liberei circulații a persoanelor în cadrul 
Uniunii, cu respectarea deplină a angajamentelor Uniunii privind drepturile fundamentale, contribuind 
astfel la asigurarea unui nivel înalt de securitate în Uniune.  
Mai precis, instrumentul ar trebui să contribuie la sprijinirea gestionării europene integrate eficace a 
frontierelor externe de către poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european, ca responsabilitate 
partajată a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și a autorităților naționale 
responsabile cu gestionarea frontierelor, în scopul facilitării trecerii legitime a frontierei, al prevenirii și 
al depistării imigrației ilegale și a criminalității transfrontaliere și al gestionării eficace a fluxurilor de 
migrație, precum și la sprijinirea politicii comune în domeniul vizelor în scopul facilitării călătoriilor în 
scopuri legitime și al prevenirii riscurilor în materie de migrație și de securitate. 
Fondul va promova punerea în aplicare a gestionării europene integrate a frontierelor, definită prin 
componentele sale, în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (UE) 2016/1624: controlul la 
frontiere, operațiunile de căutare și salvare în cursul supravegherii frontierelor, analiza riscurilor, 
cooperarea dintre statele membre (susținută și coordonată de Agenția Europeană pentru Poliția de 
Frontieră și Garda de Coastă). Fondul va promova, de asemenea, cooperarea dintre agenții, cooperarea 
cu țările terțe, măsurile tehnice și operaționale din spațiul Schengen legate de controlul la frontiere și 
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concepute pentru a aborda imigrația ilegală și a combate mai bine criminalitatea transfrontalieră, 
utilizarea tehnologiei de ultimă generație, controlul calității și mecanismele de solidaritate. De asemenea, 
instrumentul va contribui la o mai mare eficacitate a prelucrării cererilor de viză, din perspectiva 
identificării și a evaluării riscurilor la adresa securității și a riscurilor legate de migrația 
neregulamentară, precum și a facilitării procedurilor de acordare a vizelor pentru călătorii de bună 
credință. Fondul va sprijini digitalizarea prelucrării cererilor de viză, cu scopul de a asigura proceduri de 
acordare a vizelor rapide, sigure și adaptate clienților, acest lucru fiind atât în beneficiul solicitanților de 
viză, cât și al consulatelor.  

------------------------------- 
Se adaugă: 11 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 
11 02 01 02       79 321 583 12 444 908 79 321 583 12 444 908 
Rezervă           

Total       79 321 583 12 444 908 79 321 583 12 444 908 

Rubrică: 
Sprijinirea politicii comune în domeniul vizelor 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Se adaugă următorul text: 
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile care sprijină politica comună în domeniul vizelor pentru 
a asigura o abordare mai armonizată între statele membre în ceea ce privește eliberarea vizelor și pentru a 
facilita călătoriile legitime și a atenua riscurile în materie de securitate, în conformitate cu obiectivul 
specific stabilit în poziția în primă lectură a Parlamentului European din 13 martie 2019 privind 
propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului 
de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea 
frontierelor și vize („instrumentul”). 

Articol nou 
Creditul prevăzut la acest capitol este destinat să asigure o gestionare europeană integrată solidă și 
eficace a frontierelor externe și, în același timp, protejarea liberei circulații a persoanelor în cadrul 
Uniunii, cu respectarea deplină a angajamentelor Uniunii privind drepturile fundamentale, contribuind 
astfel la asigurarea unui nivel înalt de securitate în Uniune.  
Mai precis, instrumentul ar trebui să contribuie la sprijinirea gestionării europene integrate eficace a 
frontierelor externe de către poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european, ca responsabilitate 
partajată a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și a autorităților naționale 
responsabile cu gestionarea frontierelor, în scopul facilitării trecerii legitime a frontierei, al prevenirii și 
al depistării imigrației ilegale și a criminalității transfrontaliere și al gestionării eficace a fluxurilor de 
migrație, precum și la sprijinirea politicii comune în domeniul vizelor în scopul facilitării călătoriilor în 
scopuri legitime și al prevenirii riscurilor în materie de migrație și de securitate. 
Fondul va promova punerea în aplicare a gestionării europene integrate a frontierelor, definită prin 
componentele sale, în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (UE) 2016/1624: controlul la 
frontiere, operațiunile de căutare și salvare în cursul supravegherii frontierelor, analiza riscurilor, 
cooperarea dintre statele membre (susținută și coordonată de Agenția Europeană pentru Poliția de 
Frontieră și Garda de Coastă). Fondul va promova, de asemenea, cooperarea dintre agenții, cooperarea 
cu țările terțe, măsurile tehnice și operaționale din spațiul Schengen legate de controlul la frontiere și 
concepute pentru a aborda imigrația ilegală și a combate mai bine criminalitatea transfrontalieră, 
utilizarea tehnologiei de ultimă generație, controlul calității și mecanismele de solidaritate. De asemenea, 
instrumentul va contribui la o mai mare eficacitate a prelucrării cererilor de viză, din perspectiva 
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identificării și a evaluării riscurilor la adresa securității și a riscurilor legate de migrația 
neregulamentară, precum și a facilitării procedurilor de acordare a vizelor pentru călătorii de bună 
credință. Fondul va sprijini digitalizarea prelucrării cererilor de viză, cu scopul de a asigura proceduri de 
acordare a vizelor rapide, sigure și adaptate clienților, acest lucru fiind atât în beneficiul solicitanților de 
viză, cât și al consulatelor.  

Justificare: 
Se propune includerea a două linii bugetare specifice care să acopere cele două obiective specifice ale 
instrumentului, pentru a crește transparența și a-i permite autorității bugetare să se asigure că aceste două 
obiective specifice ale instrumentului sunt finanțate în mod corespunzător în cursul următoarei perioade 
financiare multianuale. 

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

Proiect de amendament 114 === LIBE/5821 === 

Depus de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 11 02 01 — Instrumentul pentru gestionarea frontierelor și vize (IGFV) 
De scindează după cum urmează: 11 02 01 01, 11 02 01 02 

------------------------------- 
Se adaugă: 11 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 
11 02 01 01       677 399 200 106 278 400 677 399 200 106 278 400 
Rezervă           

Total       677 399 200 106 278 400 677 399 200 106 278 400 

Rubrică: 
Sprijinirea unei gestionări europene integrate a frontierelor la frontierele externe 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru sprijinirea eficientă a gestionării europene 
integrate a frontierelor la frontierele externe, implementată de poliția de frontieră și garda de coastă la 
nivel european ca responsabilitate partajată a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă și a autorităților naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, pentru a facilita trecerea 
legitimă a frontierelor, a preveni și depista imigrația neregulamentară și criminalitatea transfrontalieră și 
a gestiona în mod eficient fluxurile migratorii, în conformitate cu obiectivul specific stabilit în poziția în 
primă lectură a Parlamentului European din 13 martie 2019 privind propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a 
frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize („instrumentul”). 

------------------------------- 
Se adaugă: 11 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 
11 02 01 02       169 349 800 26 569 600 169 349 800 26 569 600 
Rezervă           

Total       169 349 800 26 569 600 169 349 800 26 569 600 

Rubrică: 
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Sprijinirea politicii comune în domeniul vizelor 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile care sprijină politica comună în domeniul vizelor pentru 
a asigura o abordare mai armonizată între statele membre în ceea ce privește eliberarea vizelor și pentru a 
facilita călătoriile legitime și a atenua riscurile în materie de securitate, în conformitate cu obiectivul 
specific stabilit în poziția în primă lectură a Parlamentului European din 13 martie 2019 privind 
propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului 
de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea 
frontierelor și vize („instrumentul”). 

Justificare: 
Se propune includerea a două linii bugetare specifice care să acopere cele două obiective specifice ale 
instrumentului, pentru a crește transparența și a-i permite autorității bugetare să se asigure că aceste două 
obiective specifice ale instrumentului sunt finanțate în mod corespunzător în cursul următoarei perioade 
financiare multianuale. 

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

Proiect de amendament 968 === EPP//7055 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 11 02 01 — Instrumentul pentru gestionarea frontierelor și vize (IGFV) 

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 
11 02 01   846 749 000 132 848 000 396 607 917 62 224 542 450 141 083 70 623 458 846 749 000 132 848 000 
Rezervă           

Total   846 749 000 132 848 000 396 607 917 62 224 542 450 141 083 70 623 458 846 749 000 132 848 000 

Justificare: 
Unul dintre cele 15 de programe emblematice ale PE menționate în rezoluția sa din iulie 2020, după 
reuniunea Consiliului European privind CFM. Cuantumul și împărțirea liniilor astfel cum au fost adoptate de 
LIBE (problemă tehnică cu împărțirea liniilor). 

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

Proiect de amendament 821 === S&D//7247 === 

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

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

Se adaugă: 11 02 02 
 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 
11 02 02       110 000 000 100 000 000 110 000 000 100 000 000 
Rezervă           

Total       110 000 000 100 000 000 110 000 000 100 000 000 

Rubrică: 
Căutare și salvare 
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Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Se adaugă următorul text: Acest credit este destinat să sprijine statele membre în ceea ce privește 
obligațiile lor în temeiul dreptului maritim internațional de a acorda asistență persoanelor aflate în 
dificultate, în special în situațiile de căutare și salvare. 

Justificare: 
Comisia ar trebui să prezinte o propunere legislativă privind înființarea unui fond pentru căutare și salvare. 
Având în vedere provocările existente în Marea Mediterană și tragedia umanitară în desfășurare pe apele 
sale, UE trebuie să depună mai multe eforturi pentru a încuraja salvarea de vieți omenești și pentru a da 
dovadă de solidaritate între statele sale membre la efectuarea operațiunilor de căutare și salvare. Este mai 
potrivit să se creeze un astfel de fond decât să se majoreze, în mod ad-hoc și netransparent, bugetul Frontex 
pentru operațiunile de căutare și salvare. Gama operațiunilor ale căror costuri vor fi rambursate din acest 
fond s-ar putea lărgi dincolo de cele efectuate de Frontex. 

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

Proiect de amendament 113 === LIBE/5820 === 

Depus de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

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

Se adaugă: 11 02 02 
 Buget 2020 Proiect de buget 2021 Poziţia Consiliului 2021 Diferenţă Sumă nouă 

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 
11 02 02       110 000 000 100 000 000 110 000 000 100 000 000 
Rezervă           

Total       110 000 000 100 000 000 110 000 000 100 000 000 

Rubrică: 
Fondul european pentru căutare și salvare 

Comentarii: 
Se adaugă următorul text: 

Acest credit este destinat să sprijine statele membre în ceea ce privește obligațiile lor în temeiul dreptului 
maritim internațional de a acorda asistență persoanelor aflate în dificultate, în special în situațiile de 
căutare și salvare. 

Justificare: 
Comisia ar trebui să prezinte o propunere legislativă privind înființarea unui fond pentru căutare și salvare. 
Având în vedere provocările existente în Marea Mediterană și tragedia umanitară în desfășurare pe apele 
sale, UE trebuie să depună mai multe eforturi pentru a încuraja salvarea de vieți omenești și pentru a da 
dovadă de solidaritate între statele sale membre la efectuarea operațiunilor de căutare și salvare. Este mai 
potrivit să se creeze un astfel de fond decât să se majoreze, în mod ad-hoc și netransparent, bugetul Frontex 
pentru operațiunile de căutare și salvare. Gama operațiunilor ale căror costuri vor fi rambursate din acest 
fond s-ar putea lărgi dincolo de cele efectuate de Frontex. 

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

Proiect de amendament 506 === VERT/7674 === 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 
Articolul 11 03 01 — Echipamente de control vamal 

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 
11 03 01   174 903 000 42 481 000 135 403 781 32 887 303 -135 403 781 -32 887 303 p.m. p.m. 
Rezervă           

Total   174 903 000 42 481 000 135 403 781 32 887 303 -135 403 781 -32 887 303 p.m. p.m. 

Justificare: 
Fondul de gestionare integrată a frontierelor ar trebui să se concentreze asupra parții privind vizele pentru a 
respecta drepturile fundamentale. 

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

Proiect de amendament 507 === VERT/7675 === 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 11 10 01 — Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) 

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 
11 10 01 421 821 029 421 821 029 566 949 620 566 949 620 566 949 620 566 949 620 -145 128 591 -145 128 591 421 821 029 421 821 029 
Rezervă           

Total 421 821 029 421 821 029 566 949 620 566 949 620 566 949 620 566 949 620 -145 128 591 -145 128 591 421 821 029 421 821 029 

Comentarii: 
După paragraful: 
Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda .......... pentru organizarea operațiunilor comune de 
returnare. 
Se modifică textul după cum urmează: 
Contribuția totală a Uniunii  

575 156 883 
din care suma provenind din recuperarea excedentului 8 207 263 
Suma înscrisă în buget 566 949 620 

Justificare: 
Operațiunile Frontex nu ar trebui consolidate atât timp cât politicile UE privind frontierele externe și 
migrația nu sunt clarificate și adoptate. 

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

Proiect de amendament 115 === LIBE/5822 === 

Depus de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 11 10 01 — Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) 

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 

11 10 01 421 821 029 421 821 029 566 949 620 566 949 620 566 949 620 566 949 620 237 318 871 237 318 871 804 268 491 804 268 491 
Rezervă           

Total 421 821 029 421 821 029 566 949 620 566 949 620 566 949 620 566 949 620 237 318 871 237 318 871 804 268 491 804 268 491 

Comentarii: 
După paragraful: 
Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda .......... pentru organizarea operațiunilor comune de 
returnare. 
Se modifică textul după cum urmează: 
Contribuția totală a Uniunii  

575 156 883 
din care suma provenind din recuperarea excedentului 8 207 263 
Suma înscrisă în buget 566 949 620 

Justificare: 
Întrucât anul 2021 este anul creării forțelor permanente, bugetul Frontex trebuie majorat în mod semnificativ 
pentru a permite agenției să angajeze și să formeze personal statutar nou și să achiziționeze echipamentele 
necesare pentru desfășurarea cu succes a forțelor permanente. 

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

Proiect de amendament 684 === I-D//7767 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 11 10 01 — Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) 

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 
11 10 01 421 821 029 421 821 029 566 949 620 566 949 620 566 949 620 566 949 620 -113 384 942  453 564 678 566 949 620 
Rezervă           

Total 421 821 029 421 821 029 566 949 620 566 949 620 566 949 620 566 949 620 -113 384 942  453 564 678 566 949 620 

Comentarii: 
După paragraful: 
Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda .......... pentru organizarea operațiunilor comune de 
returnare. 
Se modifică textul după cum urmează: 
Contribuția totală a Uniunii  

575 156 883 
din care suma provenind din recuperarea excedentului 8 207 263 
Suma înscrisă în buget 566 949 620 

Justificare: 
Pare rezonabil să se solicite reduceri suplimentare la această linie bugetară. 

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

Proiect de amendament 537 === GUE//8028 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 
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------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 11 10 01 — Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) 

Se modifică cifrele, comentariile şi temeiul juridic 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 
11 10 01 421 821 029 421 821 029 566 949 620 566 949 620 566 949 620 566 949 620 -566 949 620 -566 949 620 p.m. p.m. 
Rezervă           

Total 421 821 029 421 821 029 566 949 620 566 949 620 566 949 620 566 949 620 -566 949 620 -566 949 620 p.m. p.m. 

Comentarii: 
După paragraful: 
Fostul articol 
Se elimină următorul text: 
 Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) promovează, coordonează și 
dezvoltă gestionarea frontierelor europene în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a UE și cu 
conceptul gestionării integrate a frontierelor. Principalele sarcini ale agenției sunt de a coordona cooperarea 
dintre statele membre în ceea ce privește gestionarea frontierelor externe, de a asista statele membre în 
formarea agenților naționali de poliție de frontieră, de a efectua analize de risc și de a urmări cercetarea 
relevantă pentru controlul și supravegherea frontierelor externe. În plus, agenția sprijină statele membre care 
au nevoie de asistență tehnică și operațională la frontierele externe și oferă statelor membre sprijinul necesar 
pentru organizarea operațiunilor comune de returnare. 
   Temei juridic: 
Se elimină următorul text: 
Regulamentul (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2013 de 
instituire a Sistemului european de supraveghere a frontierelor (Eurosur) (JO L 295, 6.11.2013, p. 11). 
Regulamentul (UE) nr. 656/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de stabilire a 
unor norme de supraveghere a frontierelor maritime externe în contextul cooperării operative coordonate de 
Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale 
Uniunii Europene (JO L 189, 27.6.2014, p. 93). 
Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind 
Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al 
Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al 
Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 
2005/267/CE a Consiliului (JO L 251, 16.9.2016, p. 1). 
Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 septembrie 2018 de 
instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1077/2011, (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 și (UE) 2017/2226 
(JO L 236, 19.9.2018, p. 1). 
Regulamentul (UE) 2019/817 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 privind instituirea 
unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE în domeniul frontierelor și al 
vizelor și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 
2018/1240, (UE) 2018/1726 și (UE) 2018/1861 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziilor 
2004/512/CE și 2008/633/JAI ale Consiliului (JO L 135, 22.5.2019, p. 27). 
Regulamentul (UE) 2019/818 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 privind instituirea 
unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE în domeniul cooperării polițienești 
și judiciare, al azilului și al migrației și de modificare a Regulamentelor (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 și 
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(UE) 2019/816 (JO L 135, 22.5.2019, p. 8). 
Regulamentul (UE) 2019/1896 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2019 privind 
Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1052/2013 
și (UE) 2016/1624 (JO L 295, 14.11.2019, p. 1).  

Justificare: 
Frontex gestionează în mod birocratic migrația, incriminând și militarizând acest proces. În ceea ce privește 
cooperarea cu Libia și Turcia, de exemplu, au fost acceptate și „instituționalizate” încălcări grave ale 
drepturilor omului. Frontex va fi desființat, iar fondurile realocate pentru soluționarea civilă a conflictelor, 
pentru o misiune civilă a UE de căutare și salvare în Marea Mediterană și pentru soluționarea cauzelor 
profunde ale migrației forțate. Aceste fonduri ar trebui să fie vărsate la fondurile structurale și de coeziune. 

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

Proiect de amendament 973 === EPP//7061 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 11 10 01 — Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) 

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 
11 10 01 421 821 029 421 821 029 566 949 620 566 949 620 566 949 620 566 949 620 237 318 871 237 318 871 804 268 491 804 268 491 
Rezervă           

Total 421 821 029 421 821 029 566 949 620 566 949 620 566 949 620 566 949 620 237 318 871 237 318 871 804 268 491 804 268 491 

Comentarii: 
După paragraful: 
Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda .......... pentru organizarea operațiunilor comune de 
returnare. 
Se modifică textul după cum urmează: 
Contribuția totală a Uniunii  

575 156 883 
din care suma provenind din recuperarea excedentului 8 207 263 
Suma înscrisă în buget 566 949 620 

Justificare: 
Întrucât anul 2021 este anul creării forțelor permanente, bugetul Frontex trebuie majorat în mod semnificativ 
pentru a permite agenției să angajeze și să formeze personal statutar nou și să achiziționeze echipamentele 
necesare pentru desfășurarea cu succes a forțelor permanente. 

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

Proiect de amendament 974 === EPP//7062 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 
Articolul 11 10 02 — Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice 
la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) 

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 
11 10 02 239 198 734 195 043 734 227 820 425 219 495 425 227 820 425 219 495 425 23 000 000 23 000 000 250 820 425 242 495 425 
Rezervă 1 003 000 1 003 000         

Total 240 201 734 196 046 734 227 820 425 219 495 425 227 820 425 219 495 425 23 000 000 23 000 000 250 820 425 242 495 425 

Comentarii: 
Înainte de paragraful: 
Fostul articol 
Se adaugă următorul text: 

Pe lângă modificările schemei de personal sunt necesari și alți agenți contracutali:  
+ 3 experți naționali detașați; 
+ 5 agenți contractuali (GF III) 
+ 6 agenți contractuali (GF IV) 
După paragraful: 
Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională .......... esențial în punerea în aplicare a 
sistemului ETIAS. 
Se modifică textul după cum urmează: 
Contribuția totală a Uniunii  

229 478 000 
din care suma provenind din recuperarea excedentului 1 657 575 
Suma înscrisă în buget 227 820 425 

Justificare: 
Creștere ca urmare a pachetului privind migrația. 

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

Proiect de amendament 196 === ITRE/5040 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 12 01 03 — Cheltuieli de sprijin pentru „Securitatea nucleară și dezafectarea nucleară (inclusiv 
pentru Bulgaria și Slovacia)” 

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 
12 01 03 p.m. p.m. 2 265 000 2 265 000 2 265 000 2 265 000 459 513 459 513 2 724 513 2 724 513 
Rezervă           

Total p.m. p.m. 2 265 000 2 265 000 2 265 000 2 265 000 459 513 459 513 2 724 513 2 724 513 

Justificare: 
Reinstituirea poziției PE (în prețuri curente). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Proiect de amendament 197 === ITRE/5041 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 12 03 01 — Asistență pentru dezafectarea nucleară (Lituania) 

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 
12 03 01   72 500 000 p.m. 72 500 000 p.m. 29 945 652 20 652 174 102 445 652 20 652 174 
Rezervă           

Total   72 500 000 p.m. 72 500 000 p.m. 29 945 652 20 652 174 102 445 652 20 652 174 

Justificare: 
Reinstituirea poziției PE. 

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

Proiect de amendament 198 === ITRE/5042 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 12 04 01 — Programul „Kozlodui” 

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 
12 04 01   9 000 000 p.m. 9 000 000 p.m. 1 825 879 1 000 000 10 825 879 1 000 000 
Rezervă           

Total   9 000 000 p.m. 9 000 000 p.m. 1 825 879 1 000 000 10 825 879 1 000 000 

Justificare: 
Reinstituirea poziției PE. 

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

Proiect de amendament 199 === ITRE/5043 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 12 04 02 — Programul „Bohunice” 

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 
12 04 02   27 500 000 p.m. 27 500 000 p.m. 5 579 073 3 000 000 33 079 073 3 000 000 
Rezervă           

Total   27 500 000 p.m. 27 500 000 p.m. 5 579 073 3 000 000 33 079 073 3 000 000 

Justificare: 
Reinstituirea poziției PE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Proiect de amendament 200 === ITRE/5044 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 12 04 03 — Programul JRC de dezafectare și de gestionare a deșeurilor radioactive 

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 
12 04 03   30 440 000 6 090 000 30 440 000 6 090 000 6 175 527 1 235 511 36 615 527 7 325 511 
Rezervă           

Total   30 440 000 6 090 000 30 440 000 6 090 000 6 175 527 1 235 511 36 615 527 7 325 511 

Justificare: 
Reinstituirea poziției PE. 

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

Proiect de amendament 117 === LIBE/5824 === 

Depus de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 12 10 01 — Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) 

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 
12 10 01 152 964 760 152 964 760 170 600 706 170 600 706 170 600 706 170 600 706 14 299 294 14 299 294 184 900 000 184 900 000 
Rezervă           

Total 152 964 760 152 964 760 170 600 706 170 600 706 170 600 706 170 600 706 14 299 294 14 299 294 184 900 000 184 900 000 

Comentarii: 
Se elimină următorul text: 
 Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) este agenția UE de 
aplicare a legii, a cărei misiune este să contribuie la creșterea nivelului de siguranță în Europa, acordând 
asistență autorităților de aplicare a legii din statele membre ale UE. Europol oferă sprijin pe teren pentru 
operațiunile de aplicare a legii, acționează ca platformă de informare privind activitățile infracționale, 
precum și ca centru de expertiză în domeniul aplicării legii. 
   Justificare: 
Majorarea bugetului Europol, combinată cu solicitarea de 63 de posturi suplimentare în schema de personal, 
este necesară pentru ca acesta să devină un adevărat centru pentru schimbul de informații în aplicarea legii și 
să răspundă solicitării statelor membre de a beneficia de sprijin operațional mai bun în investigațiile 
transfrontaliere, precum și de analize, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității 
organizate. 

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

Proiect de amendament 978 === EPP//7067 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
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Articolul 12 10 01 — Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) 

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 
12 10 01 152 964 760 152 964 760 170 600 706 170 600 706 170 600 706 170 600 706 14 299 294 14 299 294 184 900 000 184 900 000 
Rezervă           

Total 152 964 760 152 964 760 170 600 706 170 600 706 170 600 706 170 600 706 14 299 294 14 299 294 184 900 000 184 900 000 

Comentarii: 
După paragraful: 
Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie .......... ca centru de expertiză în domeniul aplicării 
legii. 
Se modifică textul după cum urmează: 
Contribuția totală a Uniunii  

172 964 254 
din care suma provenind din recuperarea excedentului 2 363 548 
Suma înscrisă în buget 170 600 706 

Justificare: 
Majorarea bugetului Europol, combinată cu solicitarea de 63 de posturi suplimentare în schema de personal, 
este necesară pentru ca acesta să devină un adevărat centru pentru schimbul de informații în aplicarea legii și 
să răspundă solicitării statelor membre de a beneficia de sprijin mai bun în investigații, în special în 
domeniul combaterii terorismului și a criminalității organizate. 

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

Proiect de amendament 118 === LIBE/5825 === 

Depus de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 12 10 02 — Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) 

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 
12 10 02 10 084 425 10 084 425 10 419 804 10 419 804 10 419 804 10 419 804 5 845 172 5 845 172 16 264 976 16 264 976 
Rezervă           

Total 10 084 425 10 084 425 10 419 804 10 419 804 10 419 804 10 419 804 5 845 172 5 845 172 16 264 976 16 264 976 

Comentarii: 
După paragraful: 
Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie .......... cele mai serioase amenințări la adresa 
securității. 
Se modifică textul după cum urmează: 
Contribuția totală a Uniunii  

10 632 382 
din care suma provenind din recuperarea excedentului 212 578 
Suma înscrisă în buget 10 419 804 

Justificare: 
Majorarea bugetară propusă de la 10,4 milioane la 16,3 milioane EUR în 2021 este necesară pentru a permite 
agenției să facă față cererii statelor membre, care este în creștere constantă, în special date fiind provocările 
legate de combaterea criminalității informatice și formarea în materie de diversitate. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 685 === I-D//7768 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 12 10 02 — Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) 

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 
12 10 02 10 084 425 10 084 425 10 419 804 10 419 804 10 419 804 10 419 804 -1 562 970  8 856 834 10 419 804 
Rezervă           

Total 10 084 425 10 084 425 10 419 804 10 419 804 10 419 804 10 419 804 -1 562 970  8 856 834 10 419 804 

Comentarii: 
După paragraful: 
Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie .......... cele mai serioase amenințări la adresa 
securității. 
Se modifică textul după cum urmează: 
Contribuția totală a Uniunii  

10 632 382 
din care suma provenind din recuperarea excedentului 212 578 
Suma înscrisă în buget 10 419 804 

Justificare: 
Pare rezonabil să se solicite reduceri suplimentare la această linie bugetară. 

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

Proiect de amendament 980 === EPP//7069 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 12 10 02 — Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) 

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 
12 10 02 10 084 425 10 084 425 10 419 804 10 419 804 10 419 804 10 419 804 5 845 172 5 845 172 16 264 976 16 264 976 
Rezervă           

Total 10 084 425 10 084 425 10 419 804 10 419 804 10 419 804 10 419 804 5 845 172 5 845 172 16 264 976 16 264 976 

Comentarii: 
După paragraful: 
Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie .......... cele mai serioase amenințări la adresa 
securității. 
Se modifică textul după cum urmează: 
Contribuția totală a Uniunii  

10 632 382 
din care suma provenind din recuperarea excedentului 212 578 
Suma înscrisă în buget 10 419 804 
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Justificare: 
Majorarea bugetară propusă de la 10,4 milioane la 16,3 milioane EUR în 2021 este necesară pentru a permite 
agenției să facă față cererilor crescânde a statelor membre, în special date fiind provocările legate de 
combaterea criminalității informatice și formările în materie de diversitate. 

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

Proiect de amendament 686 === I-D//7769 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 12 10 03 — Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) 

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 
12 10 03 16 266 349 16 266 349 16 593 733 16 593 733 16 593 733 16 593 733 -6 187 384  10 406 349 16 593 733 
Rezervă           

Total 16 266 349 16 266 349 16 593 733 16 593 733 16 593 733 16 593 733 -6 187 384  10 406 349 16 593 733 

Comentarii: 
După paragraful: 
Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie .......... înțelegerea fenomenului drogurilor la nivel 
mondial. 
Se modifică textul după cum urmează: 
Contribuția totală a Uniunii  

16 614 372 
din care suma provenind din recuperarea excedentului 20 639 
Suma înscrisă în buget 16 593 733 

Justificare: 
Valoarea adăugată reală a acestui centru nu este clară. 

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

Proiect de amendament 528 === GUE//8019 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 12 10 03 — Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) 

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 
12 10 03 16 266 349 16 266 349 16 593 733 16 593 733 16 593 733 16 593 733 1 506 267 1 506 267 18 100 000 18 100 000 
Rezervă           

Total 16 266 349 16 266 349 16 593 733 16 593 733 16 593 733 16 593 733 1 506 267 1 506 267 18 100 000 18 100 000 

Comentarii: 
După paragraful: 
Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie .......... înțelegerea fenomenului drogurilor la nivel 
mondial. 
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Se modifică textul după cum urmează: 
Contribuția totală a Uniunii  

16 614 372 
din care suma provenind din recuperarea excedentului 20 639 
Suma înscrisă în buget 16 593 733 

Justificare: 
Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) oferă UE și statelor sale membre o imagine 
de ansamblu concretă asupra problemelor legate de consumul de droguri în Europa și o bază de date solidă 
pentru susținerea dezbaterilor pe această temă. Observatorul oferă factorilor politici datele de care au nevoie 
pentru elaborarea unor legi și strategii în materie de droguri în deplină cunoștință de cauză, ajutând în același 
timp profesioniștii și practicienii din domeniu să identifice cele mai bune practici și noile domenii de 
cercetare. Având în vedere rolul său, amendamentul propune o majorare a finanțării sale. 

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

Proiect de amendament 504 === VERT/7672 === 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 13 01 01 — Cheltuieli de sprijin pentru „Fondul european de apărare” — fără componenta 
„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 
13 01 01 500 000 500 000 2 510 000 2 510 000 2 510 000 2 510 000 -2 510 000 -2 510 000 p.m. p.m. 
Rezervă           

Total 500 000 500 000 2 510 000 2 510 000 2 510 000 2 510 000 -2 510 000 -2 510 000 p.m. p.m. 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Postul 13 01 02 03 — Alte cheltuieli de gestiune pentru „Fondul european de apărare” — componenta 
„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 
13 01 02 03   15 887 802 15 887 802 15 887 802 15 887 802 -15 887 802 -15 887 802 p.m. p.m. 
Rezervă           

Total   15 887 802 15 887 802 15 887 802 15 887 802 -15 887 802 -15 887 802 p.m. p.m. 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 13 02 01 — Dezvoltarea capabilităților 

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 
13 02 01   699 544 000 100 000 613 016 004 87 631 -613 016 004 -87 631 p.m. p.m. 
Rezervă           

Total   699 544 000 100 000 613 016 004 87 631 -613 016 004 -87 631 p.m. p.m. 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
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Articolul 13 03 01 — Cercetare în materie de apărare 

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 
13 03 01   329 499 198 100 000 286 930 329 87 081 -286 930 329 -87 081 p.m. p.m. 
Rezervă           

Total   329 499 198 100 000 286 930 329 87 081 -286 930 329 -87 081 p.m. p.m. 

Justificare: 
Cheltuielile legate de apărare ar trebui redirecționate către liniile bugetare destinate cheltuielilor legate de 
schimbările climatice, cu scopul de a sprijini Pactul verde și de a combate schimbările climatice. 

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

Proiect de amendament 687 === I-D//7771 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 13 01 01 — Cheltuieli de sprijin pentru „Fondul european de apărare” — fără componenta 
„Cercetare” 

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 
13 01 01 500 000 500 000 2 510 000 2 510 000 2 510 000 2 510 000 -2 510 000 -2 510 000 p.m. p.m. 
Rezervă           

Total 500 000 500 000 2 510 000 2 510 000 2 510 000 2 510 000 -2 510 000 -2 510 000 p.m. p.m. 

Comentarii: 
Se elimină următorul text: 
Fostul post 
 Acest credit este destinat să acopere cheltuielile descrise în prezentul capitol în legătură cu partea de 
dezvoltare a Fondului european de apărare. 
Veniturile alocate (origine, sumele estimate și articolul sau postul corespunzător din situația veniturilor). 
 Acte de referinţă: 
Se elimină următorul text: 
A se vedea capitolul 13 02. 

Justificare: 
Nu avem nevoie de nicio inițiativă centralizată la nivelul UE în acest domeniu. 

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

Proiect de amendament 534 === GUE//8025 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 
Articolul 13 01 01 — Cheltuieli de sprijin pentru „Fondul european de apărare” — fără componenta 
„Cercetare” 

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 
13 01 01 500 000 500 000 2 510 000 2 510 000 2 510 000 2 510 000 -2 510 000 -2 510 000 p.m. p.m. 
Rezervă           

Total 500 000 500 000 2 510 000 2 510 000 2 510 000 2 510 000 -2 510 000 -2 510 000 p.m. p.m. 

Comentarii: 
După paragraful: 
Fostul post 
Se elimină următorul text: 
 Acest credit este destinat să acopere cheltuielile descrise în prezentul capitol în legătură cu partea de 
dezvoltare a Fondului european de apărare. 
Veniturile alocate (origine, sumele estimate și articolul sau postul corespunzător din situația veniturilor). 
 Acte de referinţă: 
Se elimină următorul text: 
A se vedea capitolul 13 02. 

Justificare: 
Fondul european de apărare finanțează cercetarea, dezvoltarea și achiziționarea de capabilități de apărare, 
finanțează proiecte ale industriei de armament a UE și ale PESCO. Fondul european de apărare și întregul 
titlu 13 „Apărare” încalcă articolul 41 alineatul (2) din TUE, care interzice orice finanțare de la bugetul UE 
pentru operațiuni cu implicații militare sau în materie de apărare. Nu trebuie să se aplice temeiul juridic 
(articolul 173) și, în consecință, linia bugetară și titlul 13 trebuie să fie eliminate. 

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

Proiect de amendament 688 === I-D//7772 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Postul 13 01 02 03 — Alte cheltuieli de gestiune pentru „Fondul european de apărare” — componenta 
„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 
13 01 02 03   15 887 802 15 887 802 15 887 802 15 887 802 -15 887 802 -15 887 802 p.m. p.m. 
Rezervă           

Total   15 887 802 15 887 802 15 887 802 15 887 802 -15 887 802 -15 887 802 p.m. p.m. 

Comentarii: 
Se elimină următorul text: 
Post nou 
Acest credit este destinat să acopere alte cheltuieli administrative pentru întreaga gestionare a programului 
specific Fondul european de apărare (componenta „Cercetare”), în cadrul acțiunilor indirecte ale 
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programului, inclusiv alte cheltuieli administrative suportate de personalul care își desfășoară activitatea în 
delegațiile Uniunii.  
Acest credit este destinat, de asemenea, să acopere cheltuielile privind studiile, reuniunile de experți, 
informarea și publicațiile direct legate de realizarea obiectivelor programului sau a acțiunilor prevăzute la 
acest post, precum și orice alte cheltuieli privind asistența tehnică și administrativă care nu implică sarcini de 
autoritate publică subcontractate de Comisie prin contracte de prestări servicii ad-hoc.  
Creditul este destinat, de asemenea, să acopere cheltuielile cu asistența tehnică și administrativă legată de 
identificarea, pregătirea, gestionarea, monitorizarea, auditul și supravegherea programului sau a proiectelor, 
cum ar fi conferințe, ateliere, seminare, dezvoltarea și întreținerea sistemelor informatice, achiziționarea de 
echipamente informatice, delegații, cursuri de formare și cheltuieli de reprezentare. Acesta este, de 
asemenea, destinat să acopere cheltuielile legate de clădiri ale serviciilor Comisiei care gestionează 
programul. 
Veniturile alocate (origine, sumele estimate și articolul sau postul corespunzător din situația veniturilor). 
 Justificare: 
Nu avem nevoie de nicio inițiativă centralizată la nivelul UE în acest domeniu. 

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

Proiect de amendament 535 === GUE//8026 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Postul 13 01 02 03 — Alte cheltuieli de gestiune pentru „Fondul european de apărare” — componenta 
„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 
13 01 02 03   15 887 802 15 887 802 15 887 802 15 887 802 -15 887 802 -15 887 802 p.m. p.m. 
Rezervă           

Total   15 887 802 15 887 802 15 887 802 15 887 802 -15 887 802 -15 887 802 p.m. p.m. 

Comentarii: 
După paragraful: 
Post nou 
Se elimină următorul text: 
Acest credit este destinat să acopere alte cheltuieli administrative pentru întreaga gestionare a programului 
specific Fondul european de apărare (componenta „Cercetare”), în cadrul acțiunilor indirecte ale 
programului, inclusiv alte cheltuieli administrative suportate de personalul care își desfășoară activitatea în 
delegațiile Uniunii.  
Acest credit este destinat, de asemenea, să acopere cheltuielile privind studiile, reuniunile de experți, 
informarea și publicațiile direct legate de realizarea obiectivelor programului sau a acțiunilor prevăzute la 
acest post, precum și orice alte cheltuieli privind asistența tehnică și administrativă care nu implică sarcini de 
autoritate publică subcontractate de Comisie prin contracte de prestări servicii ad-hoc.  
Creditul este destinat, de asemenea, să acopere cheltuielile cu asistența tehnică și administrativă legată de 
identificarea, pregătirea, gestionarea, monitorizarea, auditul și supravegherea programului sau a proiectelor, 
cum ar fi conferințe, ateliere, seminare, dezvoltarea și întreținerea sistemelor informatice, achiziționarea de 
echipamente informatice, delegații, cursuri de formare și cheltuieli de reprezentare. Acesta este, de 
asemenea, destinat să acopere cheltuielile legate de clădiri ale serviciilor Comisiei care gestionează 
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programul. 
Veniturile alocate (origine, sumele estimate și articolul sau postul corespunzător din situația veniturilor). 
 Justificare: 
Fondul european de apărare finanțează cercetarea, dezvoltarea și achiziționarea de capabilități de apărare, 
finanțează proiecte ale industriei de armament a UE și ale PESCO. Fondul european de apărare și întregul 
titlu 13 „Apărare” încalcă articolul 41 alineatul (2) din TUE, care interzice orice finanțare de la bugetul UE 
pentru operațiuni cu implicații militare sau în materie de apărare. Nu trebuie să se aplice temeiul juridic 
(articolul 173) și, în consecință, linia bugetară și titlul 13 trebuie să fie eliminate. 

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

Proiect de amendament 505 === VERT/7673 === 

Depus de Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 13 01 03 — Cheltuieli de sprijin pentru „Mobilitatea militară” 

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 
13 01 03   1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 -1 700 000 -1 700 000 p.m. p.m. 
Rezervă           

Total   1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 -1 700 000 -1 700 000 p.m. p.m. 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 13 04 01 — Mobilitatea militară 

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 
13 04 01   225 362 198 28 342 148 225 362 198 28 342 148 -225 362 198 -28 342 148 p.m. p.m. 
Rezervă           

Total   225 362 198 28 342 148 225 362 198 28 342 148 -225 362 198 -28 342 148 p.m. p.m. 

Justificare: 
Cheltuielile legate de apărare ar trebui redirecționate către linii bugetare destinate cheltuielilor legate de 
schimbările climatice, cu scopul de a sprijini Pactul verde și de a combate schimbările climatice. 

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

Proiect de amendament 689 === I-D//7773 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 13 01 03 — Cheltuieli de sprijin pentru „Mobilitatea militară” 

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 
13 01 03   1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 -1 700 000 -1 700 000 p.m. p.m. 
Rezervă           

Total   1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 -1 700 000 -1 700 000 p.m. p.m. 
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Comentarii: 
Se elimină următorul text: 
Articol nou 
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru asistență tehnică și administrativă pentru punerea în 
aplicare a programului și a orientărilor specifice sectorului, cum ar fi activitățile de pregătire, monitorizare, 
control, audit și evaluare, inclusiv sistemele informatice și tehnologice ale întreprinderilor. Acest credit 
poate fi utilizat și pentru finanțarea măsurilor de sprijin pentru pregătirea proiectelor sau a măsurilor legate 
de realizarea obiectivelor programului. 
Veniturile alocate (origine, sumele estimate și articolul sau postul corespunzător din situația veniturilor). 
 Acte de referinţă: 
Se elimină următorul text: 
A se vedea capitolul 13 04. 

Justificare: 
Nu avem nevoie de nicio inițiativă centralizată la nivelul UE în acest domeniu. 

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

Proiect de amendament 536 === GUE//8027 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 13 01 03 — Cheltuieli de sprijin pentru „Mobilitatea militară” 

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 
13 01 03   1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 -1 700 000 -1 700 000 p.m. p.m. 
Rezervă           

Total   1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 -1 700 000 -1 700 000 p.m. p.m. 

Comentarii: 
După paragraful: 
Articol nou 
Se elimină următorul text: 
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru asistență tehnică și administrativă pentru punerea în 
aplicare a programului și a orientărilor specifice sectorului, cum ar fi activitățile de pregătire, monitorizare, 
control, audit și evaluare, inclusiv sistemele informatice și tehnologice ale întreprinderilor. Acest credit 
poate fi utilizat și pentru finanțarea măsurilor de sprijin pentru pregătirea proiectelor sau a măsurilor legate 
de realizarea obiectivelor programului. 
Veniturile alocate (origine, sumele estimate și articolul sau postul corespunzător din situația veniturilor). 
 Acte de referinţă: 
Se elimină următorul text: 
A se vedea capitolul 13 04. 

Justificare: 
Mobilitatea militară finanțează desfășurarea de echipamente și personal militar în întreaga Europă și în afara 
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acesteia. Mobilitatea militară și întregul titlu 13 „Apărare” încalcă articolul 41 alineatul (2) din TUE, care 
interzice orice finanțare de la bugetul UE pentru operațiuni cu implicații militare sau în materie de apărare. 

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

Proiect de amendament 201 === ITRE/5045 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 13 02 01 — Dezvoltarea capabilităților 

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 
13 02 01   699 544 000 100 000 613 016 004 87 631 299 189 372 42 769 912 205 376 130 400 
Rezervă           

Total   699 544 000 100 000 613 016 004 87 631 299 189 372 42 769 912 205 376 130 400 

Justificare: 
Majorare corespunzătoare poziției PE privind finanțarea programului CFM. 

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

Proiect de amendament 690 === I-D//7774 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 13 02 01 — Dezvoltarea capabilităților 

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 
13 02 01   699 544 000 100 000 613 016 004 87 631 -306 508 002  306 508 002 87 631 
Rezervă           

Total   699 544 000 100 000 613 016 004 87 631 -306 508 002  306 508 002 87 631 

Justificare: 
Putem reduce nivelul creditelor alocate acestei linii bugetare. 

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

Proiect de amendament 533 === GUE//8024 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 13 02 01 — Dezvoltarea capabilităților 

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 
13 02 01   699 544 000 100 000 613 016 004 87 631 -613 016 004 -87 631 p.m. p.m. 
Rezervă           

Total   699 544 000 100 000 613 016 004 87 631 -613 016 004 -87 631 p.m. p.m. 

Comentarii: 
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După paragraful: 
Articol nou 
Se elimină următorul text: 
Acest credit este destinat să acopere finanțarea preconizată în cadrul FEA pentru proiectele de dezvoltare 
colaborativă a produselor și tehnologiilor din domeniul apărării compatibile cu prioritățile în materie de 
capabilități de apărare, stabilite de comun acord de către statele membre în cadrul politicii externe și de 
securitate comună, contribuind astfel la o eficiență sporită a cheltuielilor pentru apărare în cadrul Uniunii, 
realizând economii de scară mai mari, diminuând riscul duplicării inutile și, ca atare, reducând fragmentarea 
produselor și tehnologiilor din domeniul apărării în întreaga Uniune.  
Fondul oferă sprijin pentru acțiuni care privesc atât produse și tehnologii noi, cât și modernizarea celor 
existente, ori de câte ori utilizarea de informații preexistente necesare pentru desfășurarea acțiunii în vederea 
modernizării nu face obiectul, direct sau indirect, al unor restricții impuse de țări terțe neasociate sau de 
entități din țări terțe neasociate. Acțiunile eligibile vizează una sau mai multe dintre următoarele activități: 
– activități prin care se urmărește crearea, consolidarea și îmbunătățirea de noi cunoștințe și tehnologii de 

apărare care pot avea efecte semnificative în domeniul apărării; 
– activități vizând creșterea interoperabilității și a rezilienței, inclusiv producția securizată și schimbul 

securizat de date, stăpânirea tehnologiilor critice din domeniul apărării, consolidarea securității 
aprovizionării sau facilitarea exploatării eficace a rezultatelor pentru produse și tehnologii din domeniul 
apărării; 

– studii, cum ar fi studiile de fezabilitate care vizează analizarea fezabilității unei tehnologii, a unui produs, 
proces, serviciu, a unei soluții sau statistici noi sau îmbunătățite privind industria de apărare și proiectele 
care vizează organizarea colectării de date; 

– proiectarea unui produs, a unei componente corporale ori necorporale sau a unei tehnologii din domeniul 
apărării, precum și definiția specificațiilor tehnice pe care s-a bazat proiectarea, care pot include teste 
parțiale pentru reducerea riscurilor într-un mediu industrial sau reprezentativ; 

– dezvoltarea unui model de produs, de componentă corporală ori necorporală sau de tehnologie din 
domeniul apărării care poate demonstra performanța elementului într-un mediu operațional (prototip de 
sistem); 

– testarea unui produs, a unei componente corporale ori necorporale sau a unei tehnologii din domeniul 
apărării; 

– calificarea unui produs, a unei componente corporale ori necorporale sau a unei tehnologii din domeniul 
apărării. Calificarea este întregul proces care demonstrează că proiectul unui produs, al unei componente 
corporale ori necorporale sau al unei tehnologii din domeniul apărării îndeplinește cerințele specificate. 
Acest proces oferă dovezi obiective prin care se demonstrează că cerințele specifice ale unui proiect au 
fost îndeplinite; 

– certificarea unui produs, a unei componente corporale ori necorporale sau a unei tehnologii din domeniul 
apărării. Certificarea este procesul conform căruia o autoritate națională certifică faptul că produsul, 
componenta corporală ori necorporală sau tehnologia din domeniul apărării este conform(ă) cu normele 
aplicabile; 

– dezvoltarea de tehnologii sau de bunuri care măresc eficiența pe întreaga durată a ciclului de viață al 
produselor și al tehnologiilor din domeniul apărării; 

– activități de diseminare, evenimente pentru stabilirea de contacte și activități de sensibilizare. 
Acest credit poate acoperi și cheltuielile legate de activitatea experților independenți numiți de Comisie 
pentru a contribui la evaluarea propunerilor și pentru a oferi consiliere sau asistență în ceea ce privește 
monitorizarea punerii în aplicare a acțiunilor întreprinse. 
Veniturile alocate (origine, sumele estimate și articolul sau postul corespunzător din situația veniturilor). 
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Justificare: 
Aceste resurse publice lipsesc în lupta împotriva sărăciei, în promovarea coeziunii economice, sociale și 
teritoriale, în investiții în serviciile publice și în multe alte domenii. Odată cu epidemia de COVID-19, a 
devenit esențial și urgent să se redirecționeze aceste resurse financiare către domenii precum sănătatea 
publică, pentru a salva viețile cetățenilor, a le proteja și a le crește calitatea. 

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

Proiect de amendament 975 === EPP//7064 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 13 02 01 — Dezvoltarea capabilităților 

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 
13 02 01   699 544 000 100 000 613 016 004 87 631 299 189 372 42 769 912 205 376 130 400 
Rezervă           

Total   699 544 000 100 000 613 016 004 87 631 299 189 372 42 769 912 205 376 130 400 

Justificare: 
Unul dintre cele 15 de programe emblematice ale PE menționate în rezoluția sa din iulie 2020, după 
reuniunea Consiliului European privind CFM. Suma a fost calculată pe baza Raportului interimar al PE 
privind CFM din noiembrie 2018. 

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

Proiect de amendament 371 === AFET/6501 === 

Depus de Comisia pentru afaceri externe 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 13 02 01 — Dezvoltarea capabilităților 

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 
13 02 01   699 544 000 100 000 613 016 004 87 631 536 234 853 12 369 1 149 250 857 100 000 
Rezervă           

Total   699 544 000 100 000 613 016 004 87 631 536 234 853 12 369 1 149 250 857 100 000 

Justificare: 
Se reflectă poziția Parlamentului European privind CFM. Uniunea Europeană trebuie să majoreze 
semnificativ 
fondurile dedicate mobilității militare pentru a concretiza ambițiile UE în domeniul apărării. 

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

Proiect de amendament 202 === ITRE/5046 === 

Depus de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
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Articolul 13 03 01 — Cercetare în materie de apărare 

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 
13 03 01   329 499 198 100 000 286 930 329 87 081 142 736 625 43 319 429 666 954 130 400 
Rezervă           

Total   329 499 198 100 000 286 930 329 87 081 142 736 625 43 319 429 666 954 130 400 

Justificare: 
Majorare corespunzătoare poziției PE privind finanțarea programului CFM. 

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

Proiect de amendament 691 === I-D//7775 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 13 03 01 — Cercetare în materie de apărare 

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 
13 03 01   329 499 198 100 000 286 930 329 87 081 -143 465 164  143 465 165 87 081 
Rezervă           

Total   329 499 198 100 000 286 930 329 87 081 -143 465 164  143 465 165 87 081 

Justificare: 
Putem reduce nivelul creditelor alocate acestei linii bugetare. 

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

Proiect de amendament 531 === GUE//8022 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 13 03 01 — Cercetare în materie de apărare 

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 
13 03 01   329 499 198 100 000 286 930 329 87 081 -286 930 329 -87 081 p.m. p.m. 
Rezervă           

Total   329 499 198 100 000 286 930 329 87 081 -286 930 329 -87 081 p.m. p.m. 

Comentarii: 
După paragraful: 
Articol nou 
Se elimină următorul text: 
Acest credit este destinat să acopere activitățile de cercetare ale Fondului european de apărare pentru 
proiecte de cercetare în colaborare, activitățile de cercetare în domeniul tehnologiilor de apărare disruptive și 
acțiunile de sprijin care vizează crearea sau îmbunătățirea cunoștințelor în sectorul apărării.  
Fondul oferă sprijin pentru acțiuni care privesc atât produse și tehnologii noi, cât și modernizarea celor 
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existente, ori de câte ori utilizarea de informații preexistente necesare pentru desfășurarea acțiunii în vederea 
modernizării nu face obiectul, direct sau indirect, al unor restricții impuse de țări terțe neasociate sau de 
entități din țări terțe neasociate. Acțiunile eligibile vizează una sau mai multe dintre următoarele activități: 
– activități prin care se urmărește crearea, consolidarea și îmbunătățirea de noi cunoștințe și tehnologii de 

apărare care pot avea efecte semnificative în domeniul apărării; 
– activități vizând creșterea interoperabilității și a rezilienței, inclusiv producția securizată și schimbul 

securizat de date, stăpânirea tehnologiilor critice din domeniul apărării, consolidarea securității 
aprovizionării sau facilitarea exploatării eficace a rezultatelor pentru produse și tehnologii din domeniul 
apărării; 

– studii, cum ar fi studiile de fezabilitate care vizează analizarea fezabilității unei tehnologii, a unui produs, 
proces, serviciu, a unei soluții sau statistici noi sau îmbunătățite privind industria de apărare și proiectele 
care vizează organizarea colectării de date; 

– proiectarea unui produs, a unei componente corporale ori necorporale sau a unei tehnologii din domeniul 
apărării, precum și definiția specificațiilor tehnice pe care s-a bazat proiectarea, care pot include teste 
parțiale pentru reducerea riscurilor într-un mediu industrial sau reprezentativ; 

– dezvoltarea unui model de produs, de componentă corporală ori necorporală sau de tehnologie din 
domeniul apărării care poate demonstra performanța elementului într-un mediu operațional (prototip de 
sistem); 

– testarea unui produs, a unei componente corporale ori necorporale sau a unei tehnologii din domeniul 
apărării; 

– calificarea unui produs, a unei componente corporale ori necorporale sau a unei tehnologii din domeniul 
apărării. Calificarea este întregul proces care demonstrează că proiectul unui produs, al unei componente 
corporale ori necorporale sau al unei tehnologii din domeniul apărării îndeplinește cerințele specificate. 
Acest proces oferă dovezi obiective prin care se demonstrează că cerințele specifice ale unui proiect au 
fost îndeplinite; 

– certificarea unui produs, a unei componente corporale ori necorporale sau a unei tehnologii din domeniul 
apărării. Certificarea este procesul conform căruia o autoritate națională certifică faptul că produsul, 
componenta corporală ori necorporală sau tehnologia din domeniul apărării este conform(ă) cu normele 
aplicabile; 

– dezvoltarea de tehnologii sau de bunuri care măresc eficiența pe întreaga durată a ciclului de viață al 
produselor și al tehnologiilor din domeniul apărării; 

– activități de diseminare, evenimente pentru stabilirea de contacte și activități de sensibilizare. 
Acest credit poate acoperi și cheltuielile legate de activitatea experților independenți care ajută Comisia la 
evaluarea propunerilor și care oferă consiliere sau asistență în ceea ce privește monitorizarea punerii în 
aplicare a acțiunilor finanțate. 
Veniturile alocate (origine, sumele estimate și articolul sau postul corespunzător din situația veniturilor). 
 Justificare: 
Fondul european de apărare finanțează cercetarea, dezvoltarea și achiziționarea de capabilități de apărare, 
finanțează proiecte ale industriei de armament a UE și ale PESCO. Fondul european de apărare și întregul 
titlu 13 „Apărare” încalcă articolul 41 alineatul (2) din TUE, care interzice orice finanțare de la bugetul UE 
pentru operațiuni cu implicații militare sau în materie de apărare. Nu trebuie să se aplice temeiul juridic 
(articolul 173) și, în consecință, linia bugetară și titlul 13 trebuie să fie eliminate. Aceste fonduri ar trebui să 
se întoarcă la fondurile de coeziune și structurale, precum și la aspectele sociale și climatice. 

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

Proiect de amendament 976 === EPP//7065 === 
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Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 13 03 01 — Cercetare în materie de apărare 

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 
13 03 01   329 499 198 100 000 286 930 329 87 081 142 736 625 43 319 429 666 954 130 400 
Rezervă           

Total   329 499 198 100 000 286 930 329 87 081 142 736 625 43 319 429 666 954 130 400 

Justificare: 
Unul dintre cele 15 de programe emblematice ale PE menționate în rezoluția sa din iulie 2020, după 
reuniunea Consiliului European privind CFM. Suma a fost calculată pe baza Raportului interimar al PE 
privind CFM din noiembrie 2018. 

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

Proiect de amendament 372 === AFET/6502 === 

Depus de Comisia pentru afaceri externe 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 13 03 01 — Cercetare în materie de apărare 

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 
13 03 01   329 499 198 100 000 286 930 329 87 081 254 389 782 12 919 541 320 111 100 000 
Rezervă           

Total   329 499 198 100 000 286 930 329 87 081 254 389 782 12 919 541 320 111 100 000 

Justificare: 
Se reflectă poziția Parlamentului European privind CFM. Uniunea Europeană trebuie să majoreze 
semnificativ 
fondurile dedicate mobilității militare pentru a concretiza ambițiile UE în domeniul apărării. 

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

Proiect de amendament 26 === TRAN/5516 === 

Depus de Comisia pentru transport și turism 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 13 04 01 — Mobilitatea militară 

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 
13 04 01   225 362 198 28 342 148 225 362 198 28 342 148 574 637 802 91 657 852 800 000 000 120 000 000 
Rezervă           

Total   225 362 198 28 342 148 225 362 198 28 342 148 574 637 802 91 657 852 800 000 000 120 000 000 

Justificare: 
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Propunerea PE pentru pachetul privind mobilitatea militară este cu 400 % mai mare decât propunerea 
Comisiei 

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

Proiect de amendament 692 === I-D//7776 === 

Depus de Grupul Identitate și Democrație 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 13 04 01 — Mobilitatea militară 

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 
13 04 01   225 362 198 28 342 148 225 362 198 28 342 148 -112 681 099  112 681 099 28 342 148 
Rezervă           

Total   225 362 198 28 342 148 225 362 198 28 342 148 -112 681 099  112 681 099 28 342 148 

Justificare: 
Putem reduce nivelul creditelor alocate acestei linii bugetare. 

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

Proiect de amendament 532 === GUE//8023 === 

Depus de Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 13 04 01 — Mobilitatea militară 

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 
13 04 01   225 362 198 28 342 148 225 362 198 28 342 148 -225 362 198 -28 342 148 p.m. p.m. 
Rezervă           

Total   225 362 198 28 342 148 225 362 198 28 342 148 -225 362 198 -28 342 148 p.m. p.m. 

Comentarii: 
După paragraful: 
Articol nou 
Se elimină următorul text: 
Obiectivul liniei bugetare este de a îmbunătăți mobilitatea militară pe teritoriul Uniunii, ținând cont în 
același timp de beneficiile potențiale pentru protecția civilă, profitând de oportunitatea de a spori sinergiile 
dintre nevoile în materie de apărare și rețelele TEN-T centrale și globale, astfel cum sunt definite în 
Regulamentul nr. 1315/2013. 
Acest obiectiv va fi pus în aplicare în principal prin cereri de propuneri în cadrul programelor de lucru 
multianuale, care vor constitui decizii de finanțare în sensul articolului 110 din Regulamentul financiar. 
Primul program de lucru multianual pentru perioada 2021-2023 va fi adoptat până la sfârșitul anului 2020. 
Se va pune la dispoziție finanțare pentru secțiunile sau nodurile identificate de statele membre în anexele la 
„Cerințele militare pentru mobilitatea militară în interiorul UE și în afara ei”, astfel cum au fost adoptate de 
Consiliu la 15 iulie 2019, sau în orice document subsecvent adoptat ulterior, în măsura în care aceste secțiuni 
sau noduri fac parte și din rețelele TEN-T centrale și globale, precum și pentru orice listă orientativă 
ulterioară de proiecte prioritare care pot fi identificate de statele membre.  
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Până la 1 % din pachetul financiar total al MIE va acoperi cheltuieli legate de acțiunile de sprijinire a 
programelor, precum și orice alte măsuri de însoțire menite să sprijine pregătirea de proiecte și să ofere 
consiliere promotorilor de proiecte. 
Veniturile alocate (origine, sumele estimate și articolul sau postul corespunzător din situația veniturilor). 
 Justificare: 
Mobilitatea militară finanțează desfășurarea de echipamente și personal militar în întreaga Europă și în afara 
acesteia. Mobilitatea militară și întregul titlu 13 „Apărare” încalcă articolul 41 alineatul (2) din TUE, care 
interzice orice finanțare de la bugetul UE pentru operațiuni cu implicații militare sau în materie de apărare. 
Aceste fonduri ar trebui să se întoarcă la fondurile de coeziune și structurale, precum și la aspectele sociale și 
climatice. 

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

Proiect de amendament 977 === EPP//7066 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 13 04 01 — Mobilitatea militară 

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 
13 04 01   225 362 198 28 342 148 225 362 198 28 342 148 574 637 802 91 657 852 800 000 000 120 000 000 
Rezervă           

Total   225 362 198 28 342 148 225 362 198 28 342 148 574 637 802 91 657 852 800 000 000 120 000 000 

Justificare: 
Unul dintre cele 15 de programe emblematice ale PE menționate în rezoluția sa din iulie 2020, după 
reuniunea Consiliului European privind CFM. Suma a fost calculată pe baza Raportului interimar al PE 
privind CFM din noiembrie 2018. 

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

Proiect de amendament 373 === AFET/6503 === 

Depus de Comisia pentru afaceri externe 

------------------------------- 
SECTION III — COMMISSION 
Articolul 13 04 01 — Mobilitatea militară 

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 
13 04 01   225 362 198 28 342 148 225 362 198 28 342 148 646 038 301  871 400 499 28 342 148 
Rezervă           

Total   225 362 198 28 342 148 225 362 198 28 342 148 646 038 301  871 400 499 28 342 148 

Justificare: 
Se reflectă poziția Parlamentului European privind CFM. Uniunea Europeană trebuie să majoreze 
semnificativ fondurile dedicate mobilității militare pentru a concretiza ambițiile UE în domeniul apărării. 


