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Proiect de amendament 1168 
=== BUDG/4000 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

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

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PA 01 21 01 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PA 01 21 01       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Rezervă           

Total       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Rubrică: 

Acțiune pregătitoare — Arta și tehnologia digitală: Valorificarea creativității pentru industria, regiunile 

și societatea din Uniunea Europeană 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Se adaugă următoarele: 

Capacitatea Europei de a concura pe piața mondială va depinde de capacitatea sa de a transforma 

cunoștințele științifice și tehnologice în produse și servicii inovatoare. Mai mult, atractivitatea Europei va 

depinde considerabil de modul în care regiunile sale pot concepe pentru cetățenii lor un mediu care 

inspiră, motivează și este orientat spre viitor. Transformarea societății prin intermediul tehnologiilor 

digitale creează oportunități pentru Europa la a căror valorificare deplină ar putea contribui o acțiune 

comună în care sunt angrenate artele și tehnologia. În lumea digitală, Europa poate pretinde rolul de 

lider în ceea ce privește stilul de viață și acele elemente ale revoluției digitale care depind cel mai mult de 

creativitate. Un parteneriat angajat între arte și tehnologia digitală poate transforma această ambiție într -

o realitate în domenii diverse, cum ar fi incluziunea socială, dezvoltarea urbană, pactul verde sau viitorul 

mobilității. 

O mai bună colaborare între artă și tehnologie nu numai că ar stimula inovarea și, astfel, ar consolida 

competitivitatea Europei, ci ar contribui și la valorificarea creativității în societatea noastră și în regiunile 

europene. Concluziile mai multor președinții privind „interacțiunile dintre cultură și întreprinderi” au 

invitat, prin urmare, instituțiile europene să aibă în vedere o cooperare mai strânsă între artă și 

tehnologie pentru o examinare holistică a oportunităților care depășește barierele tradiționale 

reprezentate de sectoare și discipline sau separația dintre cultură și inginerie.  

Comisia – DG CONNECT – a reacționat prin lansarea programului STARTS – inovare la confluența 

dintre știință, tehnologie și arte. Acesta este un pas extrem de pertinent axat pe promovarea inovării în 

industrie, arta servind drept catalizator pentru gândirea neconvențională și explorare. Comisia 

promovează inovarea bazată pe o astfel de colaborare prin introducerea unor proiecte-far care vor 

prezenta rolul esențial al artelor în rezolvarea problemelor în contextul pieței unice digitale.  

Acțiunea pregătitoare se bazează pe munca desfășurată în cadrul unor proiecte anterioare și analizează 

modul în care se poate generaliza cel mai bine acest program și se pot extinde ideile STARTS de la un 

context pur industrial la, de pildă, zone de dezvoltare regională și urbană în care componenta digitală 

joacă un rol important. Acțiunea va elabora un cadru orizontal coerent pentru o gândire „artă-

tehnologie” în Europa, în diferite sectoare și discipline, precum și în diferite activități de interes ale 

instituțiilor europene (inclusiv programe-cadru, fonduri structurale, programe educaționale etc.). Aceasta 

va încerca să implice sectorul privat (industrie, fundații) și sectorul public (consilii municipale, inițiative 

de finanțare structurală) în instituirea sau crearea unor centre locale care să se dezvolte pe baza 
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sinergiilor dintre artă, tehnologie și economia locală. 

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: 

Uniunea Europeană se bazează foarte mult pe capacitatea sa de inovare. Continuarea acestui proiect-pilot ne 
permite să facem pasul următor, să gândim într-un mod mai cuprinzător și să aducem tot mai mult laolaltă 
sectorul creativ, un sector în care UE este lider mondial, și științele exacte și tehnologia, depășind 
stereotipurile care separă sectoarele și le împiedică să își atingă potențialul maxim. Această acțiune 

pregătitoare își propune să continue acțiunile anterioare și să se bazeze pe succesul înregistrat de acestea.  

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

Proiect de amendament 1116 
=== BUDG/3610 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3610 = Amendament de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PA 01 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 01 21 02       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Rezervă           

Total       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Rubrică: 

Acțiune pregătitoare — Furnizarea de date concrete pentru elaborarea de politici la nivelul UE, la nivel 

regional și local 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

INTRODUCERE 

Elaborarea de politici bazate pe date concrete a devenit mai importantă ca oricând din cauza complexității 

tot mai mari a provocărilor economice, sociale și legate de mediu cu care ne confruntăm. Provocările 

actuale pe care le presupune elaborarea politicilor sunt caracterizate de un amestec de complexitate, de 

incertitudine și de ambiguitate. Aceste provocări au, în cele din urmă, un impact asupra cetățenilor la 

nivel local și regional; din acest motiv, aspectele ce vizează elaborarea de politici bazate pe date concrete 

sunt și mai importante la aceste niveluri de guvernanță. În plus, în climatul actual marcat de populism, 

controlul public asupra „post-adevărului” și știrilor false, precum și responsabilitatea în sfera științei sunt 

aspecte esențiale pentru consolidarea proceselor democratice.  

Proiectul-pilot „Știința se întâlnește cu parlamentele și cu regiunile” a abordat aceste provocări, în 

principal prin organizarea de evenimente pe diverse teme de politică și prin finanțarea studiilor realizate 

în sprijinul acestor evenimente, precum și prin organizarea unor cursuri de formare pilot pentru factorii 
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de decizie de la nivel național, regional și local. 

Pe măsură ce etapa pilot se încheie, este clar că nevoia de a dispune de un astfel de instrument continuă 

să fie reală, în special la nivel regional și local. De asemenea, este evident că următoarele etape ar trebui 

să contribuie la o concentrare mai clară și la un impact structural mai clar la nivelul regiunilor și 

orașelor din Europa, dincolo de activitatea de pionierat din cadrul proiectului-pilot. 

Acesta va fi principalul obiectiv al acțiunii pregătitoare, care va aborda în primul rând teme asociate cu 

prioritățile de politică ale Comisiei, în conformitate cu lista acestor priorități: 

- Pactul verde european 

- Tranziția digitală 

- Promovarea unei economii care să funcționeze pentru oameni 

- Aprofundarea democrației europene 

- Promovarea stilului de viață european 

Actorii regionali și locali din întreaga Europă sunt implicați în mod activ în realizarea acestor obiective 

de politică, în special cu privire la: 

- Sprijinirea transformării Europei în primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050, 

stimulând în același timp competitivitatea industriei și asigurând o tranziție echitabilă pentru teritoriile și 

lucrătorii afectați; 

- Punerea în aplicare a pilonului social și sprijinirea IMM-urilor în investițiile pe care le realizează și în 

accesarea finanțării; 

- Îmbunătățirea integrării migranților la nivel local și combaterea sărăciei; 

- Creșterea investițiilor în tehnologii, cum ar fi tehnologia blockchain și inteligența artificială;  

- Consolidarea rolului jucat de cetățenii europeni în procesul de luare a deciziilor pentru a întări 

încrederea în instituții/sectoarele publice, precum și în procesele democratice.  

Acțiunea pregătitoare va viza, de asemenea, eliminarea lacunelor existente în cadrul instrumentelor UE 

folosite pentru elaborarea de politici bazate pe date concrete, care vizează în principal autoritățile 

naționale (guvernele) și nu prevăd nicio inițiativă de creare de rețele la nivel european pentru partajarea 

bunelor practici, a metodelor și a instrumentelor. 

OBIECTIVE 

Pornind de la rezultatele pozitive obținute în cursul etapei pilot, acțiunea pregătitoare are ca scop 

consolidarea cunoștințelor științifice existente la nivel local pentru ecosistemele politice, prin intermediul 

următoarelor obiective: 

1) Consolidarea gradului de sensibilizare și de înțelegere reciprocă la nivel regional, interregional și 

național cu privire la chestiuni relevante pentru politică, precum și la tipul de date concrete necesare 

pentru a le aborda. 

2) Sprijinirea decidenților politici și a actorilor responsabili cu elaborarea politicilor de la nivel regional 

și local pentru a dobândi competențe necesare cu scopul de a înțelege, a obține, a evalua și a utiliza date 

concrete precise, fiabile și de înaltă calitate, precum și de a colabora cu părțile interesate. 

3) Crearea unei comunități de practicieni de pe întreg teritoriul Europei care să facă schimb de 

experiențe și de cunoștințe pentru a consolida ecosistemele locale în scopul elaborării de politici bazate pe 

date concrete. 

ACȚIUNI SAU TIPURI DE INTERVENȚII FINANCIARE 

1. Componenta ce se adresează fiecărei țări în parte  

În cooperare cu Comitetul Regiunilor, se va elabora un „îndrumar cu recomandări” privind punerea în 
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aplicare a politicilor post-2020. Apoi, această componentă va finanța 10 tabere de inovare la nivel 

regional și municipal pentru a aborda principalele provocări legate de una dintre prioritățile politice ale 

Comisiei menționate mai sus (Pactul verde, transformarea digitală etc.). Propunerile de proiecte trebuie 

să fie prezentate de către regiuni sau orașe în parteneriat cu părțile interesate de la nivel local 

(universități, agenții de dezvoltare etc.). În plus, proiectul ar trebui să vizeze impactul structural și, de 

preferință, să fie integrat într-un proces la nivel național sau regional, cu scopul de a institui politici, 

programe sau strategii. 

Această componentă va sprijini, de asemenea, sistemele de asociere între factorii de decizie și oamenii de 

știință, pentru a consolida capacitatea factorilor de decizie de a utiliza cercetarea în a ctivitatea lor. Prin 

crearea acestor conexiuni, programul are scopul de a facilita un dialog pe termen lung între cele două 

comunități, de a face cercetările mai accesibile și de a spori utilizarea dovezilor bazate pe date concrete de 

către factorii de decizie în activitatea lor. 

2. Componenta multinațională 

Această componentă va sprijini inițiativele, cum ar fi conferințele sau atelierele, care implică cel puțin 2 

regiuni sau orașe, eventual pe baza parteneriatelor existente. Subiectul inițiativelor ar trebui să fie în 

concordanță cu una dintre prioritățile politice ale Comisiei menționate mai sus. Această componentă va 

permite regiunilor și orașelor să facă schimb de experiență cu alte regiuni și orașe care se confruntă cu 

provocări similare sau care au o expertiză și o capacitate complementare. 

3. Componenta de creare a unei comunități 

Această componentă va sprijini crearea unei comunități europene de practicieni ce va presupune 

implicarea participanților la acțiunea pregătitoare și la proiectul-pilot anterior. Componenta va finanța 

acțiuni precum: 

- Cursuri de formare pentru decidenții politici cu privire la elaborarea de politici bazate pe date concret și 

la implicarea cetățenilor; 

- Cursuri de formare pentru școlile naționale, regionale și locale de administrație publică (formarea 

formatorilor); 

- Elaborarea unui studiu privind practicile și instrumentele menite să consolideze capacitatea de a crea și 

a utiliza dovezi constând în date concrete la nivel regional și local în întreaga Europă; obiectivul ar f i 

acela de a oferi o imagine de ansamblu cuprinzătoare asupra procesului de elaborare de politici bazate pe 

date concrete la nivel subnațional; 

- O platformă care să permită schimbul de bune practici și să difuzeze exemple de situații în care au fost 

elaborate politici bazate pe date concrete la nivel subnațional; 

- Organizarea, împreună cu Parlamentul European și cu Comitetul Regiunilor, a unei conferințe anuale.  

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: 

ITRE/5030 

Actuala criză COVID-19 a scos în evidență extrem de mult necesitatea esențială ca politicile publice să se 
sprijine pe dovezi științifice. Acest lucru este valabil nu numai la nivel național, ci și pentru factorii de 
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decizie de la nivel local și regional. De asemenea, este evident că următoarele etape ar trebui să contribuie la 
o mai mare clarificare a obiectivelor urmărite de acțiuni și la un impact structural mai puternic la nivelul 
regiunilor și orașelor din Europa, dincolo de activitatea de pionierat pe care o implică proiectul-pilot. 

Obiectivul inițiativei este de a construi legături mai strânse între oamenii de știință și decidenții politici de la 
nivelul UE și de la nivel național și regional și de a consolida rolul științei în politică prin intermediul unui 
dialog periodic. 

Amendament de compromis între ITRE/5030 

 

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

Proiect de amendament 1117 
=== BUDG/3611 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3611 = Amendament de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PA 02 21 03 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PA 02 21 03       2 400 000 1 200 000 2 400 000 1 200 000 

Rezervă           

Total       2 400 000 1 200 000 2 400 000 1 200 000 

Rubrică: 

Acțiune pregătitoare — Extinderea accesului la instrumentele educaționale în zonele și comunitățile cu 

conectivitate redusă sau cu acces restrâns la tehnologii 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Această acțiune pregătitoare a primit calificativul A în urma evaluării Comisiei. Această acțiune 

pregătitoare are ca obiectiv să elaboreze o strategie menită să extindă accesul la instrumentele 

educaționale în zonele și comunitățile europene care au cel mai mult nevoie de un astfel de sprijin. 

Zonele izolate, cum ar fi zonele montane, zonele rurale, insulele sau deltele sunt deosebit de relevante 

pentru această acțiune pregătitoare. Acțiunea va consta în identificarea celor mai bune soluții și  practici 

disponibile în domeniu și va duce la punerea în aplicare și testarea unora dintre soluțiile cele mai 

potrivite pe scară largă sau pentru un număr mai mare de beneficiari.  

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: 

CULT/5900 

Pe plan mondial, mai mult de jumătate din numărul total al studenților și elevilor nu poate merge la școli și 
universități din cauza contextului actual. În Europa, societatea civilă estimează că aproximativ 20 % din 
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tineri nu au acces la educația online, în unele țări, procentul fiind chiar mai mare. Cifrele sunt chiar mai mici 
dacă luăm în calcul zonele și comunitățile cu o conectivitate redusă sau cu acces restrâns la tehnologii. Din 
păcate, această situație va determina creșterea inegalităților în Europa și în statele membre. 

Amendament de compromis între CULT/5900 

 

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

Proiect de amendament 34 
=== ECON/6108 === 

Depus de Comisia pentru afaceri economice și monetare 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postul PA 03 20 04 — Acțiune pregătitoare — Observatorul Uniunii privind infracțiunile fiscale și 
financiare — Consolidarea capacităților pentru sprijinirea procesului de elaborare a politicilor Uniunii în 
domeniul fiscal 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PA 03 20 04 1 200 000 300 000 p.m. 900 000 p.m. 900 000 1 200 000 600 000 1 200 000 1 500 000 

Rezervă           

Total 1 200 000 300 000 p.m. 900 000 p.m. 900 000 1 200 000 600 000 1 200 000 1 500 000 

Comentarii: 

După paragraful: 

Având în vedere rolul acestui observator, DG TAXUD .......... strânsă colaborare cu alte direcții generale 
relevante. 

Se adaugă următorul text: 

Numeroasele dezvăluiri de cazuri de evaziune fiscală și de evitare a obligațiilor fiscale din ultimii ani au 

zdruncinat în mod considerabil încrederea cetățenilor, a întreprinderilor și a sindicatelor din Europa în 

soliditatea și echitatea normelor Uniunii privind combaterea evaziunii fiscale, a evitării obligațiilor fiscale 

și a spălării banilor. Atunci când trei din patru cetățeni se așteaptă ca Uniunea Europeană să facă mai 

mult în domeniul fiscal, este esențial să se asigure că interesele publice și interesele tuturor părților 

interesate sunt luate în considerare în elaborarea inițiativelor care vizează consolidarea normelor 

europene de combatere a evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale. 

Această acțiune pregătitoare va crea un observator specializat și independent privind aspectele legate de 

infracțiunile fiscale și financiare din Uniune, principalele sale funcții fiind: 

— să creeze un registru public de date privind evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale în Uniune 

și privind efectele reformei politicilor în aceste domenii; 

— să disemineze datele disponibile într-un mod ușor de utilizat și să informeze publicul larg cu privire la  

aspectele legate de echitatea fiscală, inclusiv cu privire la aspecte conexe, cum ar fi normele privind 

combaterea spălării banilor care se aplică întreprinderilor și contribuabililor individuali, precum și 

publicului larg; 

— să asigure funcțiile de secretariat și de conducere pentru un viitor forum multilateral de experți care, 

printre altele, ar urma să fie un organ consultativ responsabil cu orientările metodologice în domeniul 

fiscal și al infracțiunilor financiare; 

— să prezinte, pe baza activității forumului, dovezi și să formuleze recomandări legate de combaterea 

evaziunii fiscale, a evitării obligațiilor fiscale și a infracțiunilor financiare; 
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— să colaboreze cu diferite organizații internaționale și naționale pe teme referitoare la politicile fiscale 

și de combatere a spălării banilor ale UE (legislația în domeniul combaterii spălării banilor este necesară 

la combaterea evaziunii fiscale). 

Având în vedere rolul acestui observator, propunem ca Direcția Generală (DG) TAXUD din cadrul 

Comisiei Europene să preia poziția de lider în punerea în aplicare a acestei acțiuni pregătitoare, în 

strânsă colaborare cu alte direcții generale relevante, în special DG FISMA.  

Justificare: 

Este important să se creeze un organism cu un mandat specific care să urmărească procesul decizional al 
Uniunii în domeniul fiscalității și al spălării banilor, furnizând noi elemente de informare și reprezentând 
voci care, în prezent, lipsesc din dezbatere. Prezenta propunere de acțiune pregătitoare reprezintă continuarea 

unei AP aprobate în bugetul 2020. 

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

Proiect de amendament 1118 
=== BUDG/3650 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3650 = Amendament de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postul PA 03 20 05 — Acțiune pregătitoare — Evaluarea presupuselor diferențe de calitate între produsele 
vândute pe piața internă 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

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

Angajamente P lăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PA 03 20 05 900 000 225 000 p.m. 270 000 p.m. 270 000 900 000 450 000 900 000 720 000 

Rezervă           

Total 900 000 225 000 p.m. 270 000 p.m. 270 000 900 000 450 000 900 000 720 000 

Comentarii: 

După paragraful: 

Această acțiune pregătitoare va fi pusă în aplicare .......... ajutorul Centrului Comun de Cercetare al Comisiei.  

Se adaugă următorul text: 

Această acțiune pregătitoare reprezintă o continuare a proiectelor-pilot din 2018 și 2019 și a acțiunii 

pregătitoare din 2020. AP va fi implementată în acord deplin cu măsurile întreprinse deja de către 

Comisie pentru a soluționa problema diferențelor de calitate. AP va ține seama pe deplin de rezultatele 

obținute în cadrul PP-urilor, asigurând astfel o continuitate. De asemenea, AP se va baza pe o 

metodologie comună și pe rezultatele obținute și învățămintele extrase în urma implementării sale în 

cadrul campaniei de testare la nivelul Uniunii. AP se va axa pe extinderea domeniului de  studiu pentru a 

include produsele nealimentare (de exemplu, detergenții, produsele cosmetice, produsele de toaletă, 

produsele pentru copiii mici, astfel cum se prevede în proiectele-pilot), cu utilizarea de eșantioane din 

toate statele membre, și va studia fezabilitatea creării unui centru permanent de monitorizare a calității 

produselor comercializate pe piața internă, pentru a crea o acțiune de lungă durată care să elimine de pe 

piața internă problema diferențelor de calitate. 

Justificare: 

Acțiunea pregătitoare continuă, în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 
2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului, urmărește să abordeze în continuare problema 

calității duble a produselor alimentare și nealimentare. Aceasta va continua să se bazeze pe o metodologie 
comună, precum și pe ceea ce s-a desprins din campania de testare la nivelul Uniunii, în vederea unei acțiuni 
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pe termen lung pentru soluționarea problemei diferențelor de calitate pe piața internă.  

Amendament de compromis între IMCO/6356 

 

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

Proiect de amendament 446 
=== TRAN/5517 === 

Depus de Comisia pentru transport și turism 

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

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PA 03 21 01 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PA 03 21 01       2 500 000 1 250 000 2 500 000 1 250 000 

Rezervă           

Total       2 500 000 1 250 000 2 500 000 1 250 000 

Rubrică: 

Acțiune pregătitoare — Mecanismul european de gestionare a crizelor pentru sectorul turismului 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Cuprinzând peste 2 milioane de întreprinderi și locuri de muncă pentru peste 13 milioane de persoane, 

industria turismului reprezintă aproximativ 7 % din veniturile totale din export ale UE, devenind a patra 

cea mai mare industrie de export. 

Întrucât turismul reprezintă un procent foarte important din PIB-ul anumitor state membre — de 

exemplu aproximativ 14 % pentru Italia, Spania și Franța și aproximativ 16,5 % pentru Portugalia, 

importanța acestuia la nivel național și european este incontestabilă.  

Europa este prima destinație turistică din lume, însă ritmul de creștere a încetinit începând din 2019, din 

cauza incertitudinilor legate de Brexit, a prăbușirii companiei Thomas Cook și a altor companii aeriene, 

precum și, acum, a pandemiei de COVID-19. În plus, nu ar trebui să uităm de învățămintele desprinse  din 

trecut — cum ar fi consecințele atacurilor teroriste din anii anteriori și impactul negativ al acestora 

asupra sectorului turismului. Toate aceste cazuri nefericite arată că industria turismului este foarte 

fragilă atunci când este vorba de circumstanțe excepționale sau/și evenimente excepționale, lăsând semne 

de întrebare și uneori efecte ireversibile asupra lanțului valoric — IMM-uri, operatori de turism, 

companii aeriene, sectorul hotelier, catering și așa mai departe se prăbușesc în urma efectului de domino. 

În acest tip de circumstanțe excepționale, consumatorii se confruntă cu anulări de rezervare, lucrătorii 

riscă să fie privați de veniturile lor, întreprinderile, în special IMM-urile, au nevoie de sprijin financiar și 

de lichidități și, în pofida unor mecanisme naționale de ajutor de stat, care beneficiază de o flexibilitate 

suplimentară, se constată lipsa securității juridice și, mai exact, lipsa unui răspuns unit al UE. Cele mai 

recente evenimente confruntă sectorul turismului și al călătoriilor cu o provocare majoră și în continuă 

evoluție. Prima măsură imediată este să se asigure că turismul și călătoriile sunt pe deplin integrate în 

pachetul național, regional și global de urgență, atenuare și sprijin. Această propunere de acțiune 

pregătitoare se axează pe pregătirea turismului pentru a institui mecanisme la nivelul UE pentru 

gestionarea crizelor viitoare care să implice toate părțile interesate relevante.  

Prin urmare, este clar că este necesar să se îmbunătățească evaluarea riscurilor și preg ătirea pentru 

situații de criză atât în ceea ce privește sectorul public, cât și cel privat. La nivelul UE nu există nicio 

strategie coerentă și bine structurată, care poate sta la baza unui mecanism de gestionare a crizelor la 

nivel european. Nu există niciun plan de acțiune comun cu obiective clare, o abordare incluzivă cu 
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alocarea resurselor și responsabilități. 

Comisia Europeană a instituit instrumente diferite — flexibilitate în ceea ce privește măsurile de ajutor de 

stat, programe de sprijinire a IMM-urilor, programe pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație 

de urgență (SURE), legislația privind drepturile pasagerilor, principiul renunțării la sloturi în 

conformitate cu principiul 80/20. Unele dintre măsurile prezentate de Comisie sunt sub formă de 

împrumuturi și garanții și ar trebui să ajungă la IMM-uri cu o rată a dobânzii foarte mică sau egală cu 

zero, cu o perioadă de grație de cel puțin 1 an. Cu toate acestea, avem nevoie de un mecanism unic de 

gestionare a crizelor, cu responsabilitate partajată pentru UE, statele membre, autoritățile regionale și 

locale, care să joace roluri esențiale în gestionarea și întreținerea industriei turismului, pentru a oferi un 

răspuns european uniform la criza viitoare. 

Obiectivul general al acțiunii pregătitoare este de a crea un mecanism european de gestionare a crizelor 

pentru sectorul turismului, care să includă următoarele elemente: 

- un pachet financiar de gestionare a crizelor, bazat pe instrumentele existente sau nou create, care ar 

facilita accesul întreprinderilor din turism la sprijin financiar și la lichidități în toate etapele lanțului 

valoric al turismului în perioada de criză; 

- o serie de orientări adecvate în materie de gestionare a crizelor pentru drepturile pasagerilor și ale 

consumatorilor, bazate pe legislația conexă în vigoare, precum și pe cele mai bune practici întâlnite;  

- analiza normelor existente pentru a răspunde mai bine situațiilor excepționale (și anume: Directiva 

privind drepturile pasagerilor, Directiva privind pachetele de servicii, sloturile, ajutoarele de stat, regimul 

vizelor, taxele de călătorie); 

- o orientare clară pentru statele membre cu privire la repatrierea coordonată a cetățenilor UE în ceea ce 

privește alinierea recomandărilor de călătorie cu guvernele locale, regionale și naționale; 

- să prevadă orientări și resurse financiare pentru planificarea campaniilor și inițiativelor de comunicare 

de după criză; 

- crearea unor mecanisme de măsurare fiabile ca Eurobarometru Flash, în perioadele excepționale, 

pentru înțelegerea impactului și adaptarea la tendințele viitoare; 

- să ofere orientări pentru industrie cu privire la modul de comunicare cu mass-media și rețeaua socială 

pe baza bunelor practici; 

- orientări cu măsuri suplimentare bazate pe bunele practici luate de sectorul turismului în circumstanțe 

excepționale pentru a garanta o recuperare rapidă completă.  

Obiectivele operaționale sunt: 

- să creeze un mecanism de dublă structură, în calitate de echipă de gestionare a crizelor pentru turism & 

călătorie: urmează a se activa fie în circumstanțe excepționale, fie atunci când un anumit operator este 

amenințat în mod special și iminent; 

- înființarea organismului profesional sau conferirea dreptului unui organism anterior, în cooperare cu 

Parlamentul European, Comisia Europeană și Comitetul Regiunilor, responsabil cu declanșarea 

mecanismului; 

- implicarea voluntară a statelor membre și un dialog structural cu Consiliul; 

- să ofere sprijin eficient întreprinderilor afectate din sectorul turismului și să sprijine și să asiste statele 

membre în prevenirea și combaterea șomajului în sectorul turismului, sprijinind, de asemenea, formarea 

online pe durata perioadelor excepționale de suspendare a muncii; 

- să prevadă un instrument de asistență specială și de ajutor financiar direct pentru regiuni și zone care 

depind în principal de veniturile din turism; 

- integrarea volumelor mari de date în datele oficiale și crearea de mecanisme de măsurare ca 

Eurobarometru Flash — forțe comune cu actori importanți de pe piață pentru efectuarea unei analize 
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comune utilizând căutări și rezervări pentru o perioadă; 

- să ofere industriei consiliere privind continuitatea activității, cum ar fi seturi de instrumente pentru 

consolidarea capacității, dar și o analiză a datelor în vederea identificării unor viitoare evenimente 

neprevăzute; 

- să asigure o repartizare justă a responsabilităților și o bună cooperare între instituțiile/organismele UE 

corespunzătoare, instituțiile corespunzătoare de la nivel național, regional și local și toate asociațiile și 

organizațiile relevante ale părților interesate; 

- elaborarea unei analize anuale a eficienței din punctul de vedere al costurilor în ceea ce privește 

menținerea acestui mecanism, care va fi pusă în aplicare doar în cazurile strict enumerate.  

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: 

La nivelul UE nu există nicio strategie coerentă și bine structurată, care poate sta la baza unui instrument de 
gestionare a crizelor la nivel european. Comisia Europeană a instituit instrumente diferite pentru a atenua 

impactul pandemiei de Covid-19, dar, cu toate acestea, avem nevoie de un mecanism unic de gestionare a 
crizelor, cu responsabilitate partajată pentru UE, statele membre, autoritățile regionale și locale, care să joace 
roluri esențiale în gestionarea și întreținerea industriei turismului, pentru a oferi un răspuns european 
uniform la criza viitoare. Parlamentul European a adoptat o propunere comună de rezoluție referitoare la 

turism, în cadrul căreia a fost inclusă această strategie, iar 587 de deputați au votat cu DA. 

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

Proiect de amendament 1140 
=== BUDG/3672 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

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

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PA 03 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 03 21 02       2 000 000 500 000 2 000 000 500 000 

Rezervă           

Total       2 000 000 500 000 2 000 000 500 000 

Rubrică: 

Acțiune pregătitoare — Dezvoltarea unor metode de asomare care nu implică aversiunea la porcine  

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Acțiunea va include colectarea de informații cu privire la impacturile socio-economice relevante ale 

alternativelor celor mai favorabile unor condiții optime, cum ar fi, dar fără a se limita la: costurile de 

investiții și de funcționare și randamentul investițiilor necesare pentru a trece la noul (noile) sistem 

(sisteme); fluxul pe oră; calitatea și siguranța cărnii; protecția sănătății și siguranței la locul de muncă; 
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sustenabilitatea. 

Acțiunea se va încheia cu o analiză comparativă a alternativelor analizate atât din punctul de vedere al 

bunăstării animalelor, cât și din punct de vedere socio-economic, pentru a evidenția avantajele și 

dezavantajele fiecărei metode alternative în cadrul unei metodologii comune.  

Toate rezultatele acestei acțiuni vor trebui puse la dispoziția publicului. Acțiunea va include publicarea 

uneia sau mai multor lucrări științifice în reviste cu referenți de specialitate relevante, precum și o fișă 

tehnică pentru operatorii de pe piață. Acțiunea va include, de asemenea, organizarea unei conferințe 

finale care va prezenta principalele constatări. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

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: 

AGRI/2803 

Expunerea la concentrații ridicate de CO2 ca metodă de asomare a porcinelor este permisă în prezent în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 1099/2009 și este utilizată din ce în ce mai mult în întreaga UE. Cu toate 

acestea, această metodă provoacă suferințe acute și inutile porcinelor. În pofida recomandării EFSA de 
realizare a mai multor cercetări privind metode alternative, astfel de cercetări nu au progresat foarte mult. 
Prin urmare, este nevoie urgentă de cercetări publice privind alternativele care creează condiții mai bune 
pentru porcine în momentul morții și care să poată fi utilizate în cadrul operațiunilor industriale.  

Amendament de compromis între AGRI/2803 

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

Proiect de amendament 1146 
=== BUDG/3678 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3678 = Amendament de compromis 

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

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 1 000 000 2 000 000 2 185 500 

Rezervă           

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

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 
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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. 

Amendament de compromis între CULT/5901 

 

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

Proiect de amendament 1147 
=== BUDG/3679 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3679 = Amendament de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postul PA 07 20 02 — Acțiune pregătitoare — Programe sportive de masă și inovare în domeniul 
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 1 000 000 2 000 000 1 655 500 

Rezervă           

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

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.  

Amendament de compromis între CULT/5902 

 

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

Proiect de amendament 1148 
=== BUDG/3680 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3680 = Amendament de compromis 

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

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 după 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 1 000 000 500 000 1 000 000 1 100 000 

Rezervă           

Total 2 000 000 500 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 100 000 

Justificare: 

AP privind monitorizarea civilă a romilor necesită sprijin suplimentar, deoarece, pe lângă rapoartele statelor 
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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 
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. 

Amendament de compromis între LIBE/5815 

 

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

Proiect de amendament 1169 
=== BUDG/4021 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

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

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       6 000 000 3 000 000 6 000 000 3 000 000 

Rezervă           

Total       6 000 000 3 000 000 6 000 000 3 000 000 

Rubrică: 

Acțiune pregătitoare — Platforme media europene 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Pentru a contribui la suveranitatea digitală a Europei și la un spațiu deschis european, această acțiune 

pregătitoare intenționează să pună laolaltă mijloacele și soluțiile tehnologice existente pentru a crea o 

platformă capabilă să faciliteze accesul cetățenilor europeni la informații credibile din întreaga Europă. 

O astfel de platformă va sprijini proiectele de colaborare în domeniul editorial și mediatic, cu implicarea 

și trusturilor media și editorilor, în întreaga Europă pentru a le mări raza de acțiune. Printre 

instrumentele tehnice oferite de platforme se numără module de traducere (redare scrisă a textului, 

redare scrisă a vorbirii și redare vocală a vorbirii), tehnologii bazate pe IA, motoare de căutare, algoritmi 

transparenți și/sau recomandări de conținut. Această platformă oferă o bază de pornire pentru a le oferi 

cetățenilor informații contextualizate din întreaga Europă, pe care le pot accesa prin intermediul unor 

oferte online binecunoscute, asigurând astfel mare o audiență și sprijinind cooperarea paneuropeană în 

materie de reportaje originale. 

Un sistem de identificare le va oferi cetățenilor un acces la toată paleta de dispozitive și o personalizare a 

experienței. Trusturile media și editorii vor coopera cu dezvoltatorii de tehnologii pentru a putea oferi 

soluții ușor de utilizat. Soluțiile tehnice care sunt dezvoltate pentru acțiune pot fi aplicate 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] ale canalelor de radiodifuziune. 

În primul an de desfășurare a acțiunii pregătitoare, facilitățile de traducere vor fi disponibile pentru până 

la 8-10 limbi (engleză, germană, franceză, italiană și spaniolă, plus alte trei-cinci limbi europene, 

reprezentând diferitele regiuni geografice). 

Pe parcursul acțiunii pregătitoare, baza de parteneri va fi extinsă și numărul limbilor străine mărit. 

Soluțiile tehnice vor combina tehnologiile bazate pe IA și cu sursă deschisă și vor da dovadă de 

transparență maximă în privința algoritmilor; utilizatorilor lise va explica de ce văd ceea ce văd. 

Proiectul se va baza pe valori comune, respectul pentru demnitatea umană, libertate, democrație, 
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egalitate, statul de drept și drepturile omului, oferindu-le cetățenilor europeni un mediu sigur. Proiectul 

poate fi completat cu alte proiecte oferite de posturi radio/TV (de exemplu, colecții de documentare, 

programe specifice pentru publicul tânăr); și alte părți interesate, cum ar fi muzeele și bibliotecile, sunt 

binevenite să se alăture dacă subscriu la aceleași valori. 

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 ap licabile 

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 criză COVID-19 fără precedent aduce în prim plan necesitatea unui spațiu deschis european de 
încredere. Cu toate acestea, aproape toate platformele digitale sunt oferite de companii din afara Europei. În 
domeniul mass-mediei, lipsa suveranității digitale europene poate avea consecințe grave asupra democrației 
și pluralismului. Acest proiect va fi un element important al sferei europene, creat în interesul public 
european. 

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

Proiect de amendament 258 
=== CULT/5908 === 

Depus de Comisia pentru cultură și educație 

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

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       1 950 000 650 000 1 950 000 650 000 

Rezervă           

Total       1 950 000 650 000 1 950 000 650 000 

Rubrică: 

Acțiune pregătitoare - Un mecanism de reacție rapidă la nivel paneuropean pentru cazurile de încălcare a 

libertății presei și mass-mediei 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

În conformitate cu clasamentul mondial al libertății presei din 2019, întocmit de organizația Reporteri 

fără frontiere, Uniunea Europeană, precum și Balcanii au înregistrat a doua deteriorare ca importanță al 

scorului lor regional care măsoară nivelul constrângerilor și încălcărilor libertății presei. Raportul din 

2019 arată că numărul de țări din UE și din Balcani considerate sigure, în care jurnaliștii își pot 

desfășura activitatea în deplină securitate, continuă să scadă.  

Având în vedere că deteriorarea libertății presei și a mass-mediei în statele membre ale UE și în țările 

candidate demonstrează de mai mulți ani la rând o tendință îngrijorătoare, este esențial să se ofere în 

continuare protecție concretă jurnaliștilor, inclusiv acțiunilor de cercetare, promovare, monitorizare, 

informare și sensibilizare a publicului european prin intermediul mecanismului de reacție rapidă la nivel 

paneuropean pentru cazurile de încălcare a libertății presei și mass-mediei. 

Dreptul la libertatea de exprimare trebuie apărat cu fermitate pentru a proteja democrația, a consolida 
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discursul public și a garanta un mediu favorabil pentru jurnaliștii de investigație și jurnaliștii 

independenți. 

Mecanismul de reacție rapidă la nivel paneuropean pentru cazurile de încălcare a libertății presei și  

mass-mediei va continua să semnaleze încălcările și să ofere un sprijin concret jurnaliștilor expuși 

riscurilor, în colaborare cu părțile interesate de la nivel european, regional și local din domeniul libertății 

presei. Sprijinul concret trebuie să cuprindă instrumente pentru protejarea jurnaliștilor aflați sub 

amenințare: furnizarea de consiliere directă și de asistență juridică, precum și oferirea de adăpost și 

asistență, astfel încât aceștia să poată profesa în continuare. În țările afectate vor fi trimiși delegați, iar 

strategia de promovare a intereselor specifice va sprijini combaterea impunității. Monitorizarea situației 

va oferi publicului, precum și autorităților europene informații fiabile și cuprinzătoare. Aceasta va 

contribui la promovarea acțiunilor de sensibilizare a publicului și va permite emiterea de alerte timpurii. 

Instrumentele vor fi adaptate în funcție de nevoile individuale, de la caz la caz. Acest set unic de 

instrumente, inclus în mecanismul de reacție rapidă, va împiedica noi încălcări și va îmbunătăți libertatea 

presei și a mass-mediei. 

Mecanismul de reacție la nivel paneuropean a fost finanțat în ultimii doi ani în contextul unui proiect-

pilot. Bazându-se pe succesul proiectului-pilot și pentru a asigura continuitatea acestuia, mecanismul de 

reacție la nivel paneuropean continuă în prezent ca acțiune pregătitoare.  

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: 

Tratatele UE instituie obligații de garantare a drepturilor fundamentale, inclusiv a libertății de exprimare și a 
pluralismului mass-mediei. Mecanismul acționează în favoarea acestor drepturi, sprijinindu-i pe jurnaliștii 
amenințați să își continue profesia. Instrumentul poate fi adaptat la nevoile individuale în funcție de 
particularitățile fiecărui caz, în urma unei analize rapide realizate în mod profesionist a situației actuale a 

persoanelor vizate. Aceasta este o măsură adecvată pentru a reduce nivelul de risc la care sunt expuși 
jurnaliștii, în special jurnaliștii de investigație. Această acțiune pregătitoare asigură continuitatea proiectului-
pilot cu aceeași denumire care se încheie anul acesta. 

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

Proiect de amendament 1149 
=== BUDG/3681 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3681 = Amendament de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PA 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 

PA 07 21 03       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: 
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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. 

Amendament de compromis între CULT/5903 

 

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

Proiect de amendament 1150 
=== BUDG/3682 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3682 = Amendament de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PA 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 

PA 07 21 04       1 800 000 900 000 1 800 000 900 000 

Rezervă           

Total       1 800 000 900 000 1 800 000 900 000 

Rubrică: 



 

 19 

Acțiune pregătitoare — Fond de sprijin de urgență pentru jurnaliștii de investigație și organizațiile mass -

media pentru a asigura 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 nereguli din întreaga Uniune și din afara granițelor sale, inclusiv cazuri de spălare de 

bani și 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, cu 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 în scopul de a îmbunătăți libertatea presei și a mass-mediei și de a 

preveni încălcarea sa, sprijinind crearea de materiale jurnalistice independente de calitate în interes 

public, inclusiv prin intermediul cooperării transfrontaliere. 

AP ar trebui să se bazeze pe proiectul pilot IJ4EU 2018 (PP) care urmărește să asigure în continuare 

încrederea în surse mass-media independente și protecția jurnaliștilor din întreaga UE oferind fonduri 

din partea UE pentru jurnalismul de investigație transfrontalier în interes 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. 

Astfel de proiecte sunt deosebit de importante în toiul crizei de Covid-19, când capacitatea de de a acorda 

asistență dedicată organizațiilor de știri 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 cu 

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 face treaba în condiții de siguranță și independență, asigurând astfel sustenabilitatea mij loacelor de 

informare în masă și o mai mare diversitate a surselor jurnalistice în statele membre ale 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). 
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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 independente, pentru a-i ajuta și proteja pe jurnaliștii amenințați și, la 

nevoie, ca sprijin de bază pentru organizațiile mass-media. 

Amendament de compromis între BUDG/4022 

 

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

Proiect de amendament 1165 
=== BUDG/3697 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3697 = Amendament de compromis 

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

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 1 000 000 2 000 000 1 900 000 

Rezervă           

Total 3 000 000 750 000 p.m. 900 000 p.m. 900 000 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 900 000 

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, 
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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 
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 ajutorulprin intermediul 
albinelor ar putea sprijini politicile UEUniunii din următoarele domenii: 

După lista se termină cu: 

– 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 

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 modifică textul după cum urmează: 

– Acțiunea pregătitoare va finanța punerea în practică la nivelul UEUniunii 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.  

În mod concret, activitățile din cadrul acestei acțiuni pregătitoare:pregătitoare vor urmări următoarele: 

– vor studia modalitățile de extindere a protocolului de monitorizare către alți poluanți ai mediului decât 
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pesticidele și vor elabora module corespunzătoare în acest sens.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.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 reevaluată favorabil, majorându-i-se bugetul cu 2 000 000Această acțiune 
pregătitoare se va derula timp de trei ani și va avea un buget de 4 000 000 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 adaugă următorul text: 

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 acțiuni din 

Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2030. 

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. 

Amendament de compromis între ENVI/5410 

 

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

Proiect de amendament 1119 
=== BUDG/3651 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3651 = Amendament de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 01 21 01 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  01 21 01       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Rezervă           

Total       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Studiu de fezabilitate privind reducerea emisiilor de particule din trafic printr-un sistem 

de filtrare a pulberilor fine montat pe vehicule 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

În ciuda legislației existente, poluarea aerului rămâne una dintre principalele probleme de mediu din 

Europa, a se vedea [1]. Prin urmare, transportul este unul dintre principalii factori determinanți ai 
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problemelor de calitate a aerului în orașe. Printre emisiile din transport se numără oxidul de azot (NOx) 

și dioxidul de carbon (CO2) cauzate de vehiculele cu motor cu aprindere internă și pulberile fine 

(particulele de PM2.5 și PM10). În special, emisiile de PM vor continua să reprezinte o provocare nu 

numai pentru flota existentă în care predomină vehiculele cu motoare cu ardere internă. Chiar și după 

electrificarea completă a flotei, această provocare va rămâne de actualitate, întrucât electrificarea în sine 

va elimina emisiile de NOx și de CO2, dar va avea doar o contribuție mică la reducerea emisiilor de 

pulberi fine (PM2.5 și PM10), a se vedea [2]. Aceasta deoarece se evită doar emisiile la țeava de 

eșapament, în vreme ce principalele surse de emisii de pulberi fine se consideră a fi uzura frânelor, a 

pneurilor și a drumurilor, a se vedea [2-5] și trimiterile de acolo. 

În ultimii ani, producătorii de anvelope (pneuri mai rezistente la uzură) și producătorii de frâne 

(materiale și învelișuri de protecție optimizate) au depus eforturi pentru a reduce emisiile direct l a  sursă. 

Cu toate acestea, reducerile de emisii obținute nu sunt suficiente. De asemenea, rata efectivă de reînnoire 

a flotei pare să fie prea lentă pentru a avea un impact imediat asupra calității aerului în orașele poluate. 

Prin urmare, este de așteptat ca și în anii următori orașele europene să aibă aceleași probleme cu 

calitatea aerului. 

Aceasta indică faptul că mai sunt necesare și alte soluții pentru a reduce emisiile de particule și a 

îmbunătăți calitatea aerului, în afară de eforturile de înlocuire a tuturor vehiculelor convenționale cu 

vehicule electrice sau de îmbunătățirea progresivă a motoarelor autovehiculelor și limitarea emisiilor de 

gaze de eșapament. 

În legislația actuală, doar emisiile de gaze de eșapament sunt reglementate prin standarde e uropene. În 

special reglementările privind standardele pentru limitele de emisii Euro 5 și Euro 6 pentru vehiculele 

ușoare de pasageri și comerciale, precum și EURO VI pentru vehiculele grele, au introdus limite de 

emisie mai stricte la gazele de eșapament, a se vedea, de exemplu, [6]. În prezent, nu există reglementări 

active pentru alte emisii în afară de gazele de eșapament, dar de foarte puțin timp mai multe grupuri de 

lucru muncesc la niște reglementări privind emisiile aferente pneurilor și frânelor, care după toate 

probabilitățile vor fi incluse în standardul Euro7. 

Recent, s-a demonstrat că și noile tehnologii de filtrare emergente au capacitatea de a compensa o parte 

din emisiile vehiculelor, a se vedea [7-8]. Potențialul acestor noi abordări este analizat în cadrul acestui 

proiect-pilot. Concret, tehnologiile de filtrare care urmează să fie analizate în cadrul acestui proiect -pilot 

sunt 

(a). un filtru de particule de frână care constă într-o carcasă și mediu filtrant nețesut. Se montează în 

spatele etrierului de frână. Datorită locului unde este montat, filtrul poate să izoleze particulele într -un 

mediu de filtrare nețesut imediat după ce sunt emise în zona de contact între plăcuțele de frână și discul 

de frână. 

(b) filtru de particule de pulberi fine instalat pe sau sub un vehicul. Un ventilator instalat direcționează 

activ aerul înconjurător poluat printr-un mediu filtrant unde pulberile fine pot fi separate. În acest mod, 

filtrul poate separa atât propriile emisii ale vehiculului, cât și emisiile d in aerul ambiant și de la 

vehiculele din jur. 

Ambele sisteme ar putea, în general, să fie aplicate la toate tipurile de vehicule, fie acestea vehicule 

ușoare, comerciale sau grele. Pentru a maximiza impactul asupra calității generale a aerului, întreaga 

flotă de autobuze pentru transport în comun, flotele de taxiuri sau vehiculele folosite pentru livrări ar 

putea fi echipate cu aceste soluții, curățând aerul în timp ce rulează sau se încarcă. În acest mod, aceste 

vehicule echipate lasă aerul mai curat decât înainte. 

În cadrul proiectului, accentul este pus pe reducerea pulberilor în suspensie prin aplicarea unor soluții de 

filtrare, izolând emisiile de la frână (aproape de sursa lor) și filtrând aerul ambiant poluat cu ajutorul 

unor filtre de pulberi fine. Printre rezultatele preconizate, acest proiect-pilot va demonstra cu date 

cuantificabile cum pot fi testate aceste sisteme pentru a le evalua performanța, impactul pe care îl pot 

avea astfel de tehnologii de filtrare asupra calității aerului și modul în care aceste soluții pot completa 

măsurile din planurile de control al poluării atmosferice, pentru a asigura un aer curat pentru rezidenți.  
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Prin urmare, pe durata proiectului-pilot trebuie îndeplinite următoarele obiective concrete și specifice: 

1) Identificarea și evaluarea impactului posibil al soluțiilor de filtrare montate pe vehicule rutiere ușoare, 

comerciale și grele existente 

Se oferă o revizuire holistică a tehnologiei folosite pentru soluțiile de filtrare postechipate pe vehiculele 

rutiere ușoare, comerciale și grele, pentru o imagine de ansamblu a soluțiilor disponibile pe piață, 

inclusiv a impactului potențial al acestora identificat în publicații și studii.  

2) Definirea unei proceduri de măsurare pentru a evalua performanțele filtrelor active de pa rticule fine și 

a filtrelor de particule montate pe sistemul de frânare 

Performanța sistemelor de filtrare descrise nu depinde numai de specificațiile tehnice, ci și de mediul în 

care sunt utilizate. Aici intră condiții de mediu precum temperatura ambiantă , umiditatea, dar și 

concentrația actuală de pulberi, deoarece masa particulelor separate a unui filtru depinde de concentrația 

de particule din aer. În prezent, nu există o procedură de măsurare general definită pentru a evalua 

performanța unor astfel de sisteme și care să fie utilizată pentru reglementări viitoare. Prin urmare, 

scopul acestui proiect-pilot este de a construi baza experimentală pentru definirea unei proceduri de 

măsurare. Acest lucru se face în următoarele etape: 

(a) teste de laborator pentru a evalua reducerea amprentei de carbon prin filtrarea particulelor de praf de 

la sistemul de frânare 

Se evaluează potențialul de reducere a emisiilor prin filtrarea prafului de la sistemul de frânare. Având în 

vedere condițiile complexe din vecinătatea  frânelor și a jenții, într-o primă etapă se efectuează teste de 

laborator pe un stand de încercare dinamometric inerțial, urmând instrucțiunile grupului de lucru PMP. 

Testele de laborator se fac pe cel puțin 3 vehicule, testând frâne de vehicule ușoare și utilitare. 

(b) teste suplimentare pe teren pentru a evalua reducerea amprentei de carbon prin filtrarea particulelor 

de praf de la sistemul de frânare 

Condițiile complexe din zona jenții în apropierea frânei nu pot fi reproduse corespunzător prin teste de  

laborator. Testele de laborator suplimentare se fac pe cel puțin 3 vehicule, testând frâne de vehicule 

ușoare și utilitare. Pe baza măsurării gravimetrice, se indică reducerea PM în condiții reale de condus și 

se compară cu rezultatele de laborator. 

(c) teste de laborator pentru a evalua reducerea amprentei de carbon prin sisteme active de filtrare a 

aerului ambiant 

Debitul volumic prin sistemul activ de filtrare a aerului trebuie determinat pentru mai multe viteze de 

rulare la scara laboratorului. Condițiile de laborator permit o testare reproductibilă independentă de 

condițiile de mediu. De aceea, se efectuează experimente în tuneluri aerodinamice. Pe baza debitelor 

volumice determinate, reducerea emisiilor poate fi calculată dacă se cunosc concentrațiile  tipice de 

pulberi din aerul ambiant. La testele în tuneluri aerodinamice sunt supuse cel puțin 3 vehicule, acoperind 

vehiculele ușoare, comerciale și grele. 

(d) teste suplimentare pe teren pentru a evalua reducerea amprentei de carbon prin sisteme active de 

filtrare a aerului ambiant 

Potențialul de reducere al soluțiilor identificate este testat în plus printr-un test pe teren în condiții reale 

de condus. Trebuie testate cel puțin două soluții de postechipare, iar reducerea PM10 și PM2.5 este 

cuantificată în condiții ambientale diferite (temperatură, umiditate, concentrație de particule, intensitate a 

traficului). Testul pe teren se face pe cel puțin 20 vehicule, testându-se vehicule ușoare, comerciale și 

grele, în cel puțin 3 orașe europene. Rezultatele testelor pe teren ar trebui să ofere indicii pentru legislația  

viitoare legate de influența condițiilor de mediu asupra amprentei totale de PM a vehiculelor.  

3) Studiu de fezabilitate și vehicul demonstrativ pentru sisteme integrate de filtrare a pulberilor fine 

Se efectuează un studiu de fezabilitate pentru a analiza posibilitățile de a instala soluțiile de postechipare 

descrise anterior pe vehiculele noi. Trebuie văzut în special în ce măsură sistemele de filtrare pot fi 
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integrate în viitoarea flotă de vehicule. Trebuie făcută o analiză tehnică holistică pentru a estima 

impactul global asupra amprentei de emisii a vehiculelor. 

Ulterior se construiește un prototip de vehicul (automobil de demonstrare) dotat cu conceptele integrate și 

care poate fi utilizat pentru alte teste pe teren. 

4) Estimarea impactului potențial asupra calității aerului din orașe  

În cadrul testelor de laborator și pe teren definite anterior, performanța sistemelor de filtrare poate fi 

evaluată numai pentru un număr mic de vehicule. Pentru a transfera și a extrapola aceste rezultate la o 

acoperire posibilă a flotei, se analizează mai multe scenarii prin simulări, de exemplu presupunând că un 

anumit procent din 

autobuzele din transportul în comun 

vehiculele de livrări în interiorul orașelor 

mașinile private din flota viitorului 

vor fi echipate cu aceste sisteme de filtrare. Aceasta va oferi indicii clare pentru legislație în legătură cu 

obiectivele de reducere a emisiilor care pot fi atinse. 

5) Analiza ciclului de viață 

Pentru a evalua sustenabilitatea sistemelor de filtrare examinate, se face o analiză a ciclului de viață 

pentru etapele de producție, utilizare și reciclare, vizând în special emisiile de CO2, consumul de energie 

primară și emisiile de PM10 în timpul producției. În plus, trebuie evaluat modul în care sistemele de 

filtrare influențează consumul de combustibil și, prin urmare, emisiile de gaze cu efect de seră.  

6) Evaluarea neajunsurilor procedurii de măsurare actuale și regulamentului actual și crearea unei baze 

pentru viitoarea legislație privind emisiile de gaze, altele decât cele de evacuare, cu un accent special pe 

soluțiile de postechipare 

Pe baza constatărilor, se face sugestie privind viitoarea legislație. Spre deosebire de reglementările 

anterioare privind emisiile de gaze de eșapament, cazul sistemelor de filtrare integrate sau postechipate 

are dezavantajul că un vehicul trebuie luat în considerare într-un anumit mediu și nu poate fi caracterizat 

ca un obiect independent. În prezent, acest aspect nu este luat în considerare în reglementările actuale. 

Astfel, proiectul-pilot va fi un factor determinant esențial nu numai pentru un transport durabil cu flota 

existentă, ci și pentru dezvoltarea de soluții pentru o electromobilitate nepoluantă.  

În plus, poate stimula inovarea în industria europeană a autovehiculelor și poate fi un catalizator pentru 

dezvoltarea altor soluții și produse de postechipare în afara domeniului de aplicare a acestui proiect (de 

exemplu, filtru de aer pentru habitaclu, filtrul pentru căști de protecție e tc.). În același timp, rezultatele 

pot asigura o viață semnificativ mai sănătoasă și pot promova prosperitatea locuitorilor orașelor.  
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Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

Potrivit AEM, poluarea aerului este cel mai mare risc pentru sănătate provocat de mediu în Europa. Unul din 
marii generatori de emisii este transportul. Particulele în suspensie (PM) sunt generate în principal de frână, 
pneuri și uzura mașinii care nu sunt reglementate încă. Prin urmare, PM vor fi în continuare o problemă, 

chiar și după electrificarea flotei existente. În prezent, se cunosc noi abordări tehnologice promițătoare față 
de utilizarea filtrării pentru a reduce emisiile legate de trafic și a îmbunătăți calitatea aerului în orașe.  

Amendament de compromis între ENVI/5403 

 

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

Proiect de amendament 1120 
=== BUDG/3652 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3652 = Amendament de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 01 21 02 

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

Angajamente Plăţi Angajamente P lăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  01 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 — Serviciul de sprijin pentru proiectele de renovare gestionate de cetățeni 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Proiectul-pilot urmărește să depășească barierele financiare, juridice și tehnice în calea proiectelor de 

renovare gestionate de cetățeni. Prin urmare, propunem crearea unui serviciu specific al UE de sprijinire 

a comunităților de energie ale cetățenilor și a comunităților de energie din surse regenerabile, care 

constituie noi actori consacrați în legislația UE, în măsură să catalizeze implicarea cetățenilor în diverse 

aspecte ale tranziției ecologice, inclusiv în proiectele de renovare. Crearea unui astfel de serviciu s-ar 

putea baza pe experiența cooperativelor care combină cu succes proiecte la nivel de cartier. Serviciul de 

sprijin ar avea ca scop sprijinirea construirii de comunități, extinderea și reproducerea programelor de 
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succes. Acesta ar trebui să cuprindă: 

1. O platformă pentru schimbul de experiență și modele, în scopul de a genera o dinamică comunitară 

puternică pentru a mobiliza cetățenii europeni în jurul unor activități integrate  de renovare a clădirilor și 

al utilizării surselor regenerabile de energie (prin intermediul comunităților energetice).  

2. Sprijinirea dezvoltării planurilor de investiții, întrucât identificarea opțiunilor de finanțare este un 

element cheie pentru crearea unei rezerve de proiecte. (Se vor căuta punctele comune pentru a facilita 

dezvoltarea proiectelor gestionate de cetățeni.) Monitorizarea evoluției modelelor care sprijină renovarea, 

în combinație cu utilizarea energiei din surse regenerabile.) 

3. Furnizarea de dovezi și indicatori pentru a crește gradul de sensibilizare în rândul comunităților de 

energie existente cu privire la valoarea reabilitărilor energetice.  

4. Furnizarea de asistență tehnică și de îndrumare pentru grupurile de cetățeni, organizațiile comunitare 

existente, precum și pentru autoritățile locale, în scopul înființării de comunități de energie ale cetățenilor 

și de comunități de energie din surse regenerabile, axate pe renovarea clădirilor, dobândirea drepturilor 

de proprietate asupra locuințelor și penuria energetică. 

5. Monitorizarea și sprijinirea unei transpuneri stricte a dispozițiilor din pachetul privind energia curată 

referitoare la comunitățile de energie ale cetățenilor și la comunitățile de energie din surse regenerabile, 

care ar trebui să reprezinte pentru statele membre o oportunitate de a consolida rolul cetățenilor în cadrul 

tranziției energetice. 

Obiectivul proiectului-pilot va fi să îndrume comunitățile de energie din surse regenerabile și 

comunitățile de energie ale cetățenilor în cadrul procesului de creare și realizare a unei tranziții 

teritoriale. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/201 4, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

Renovarea parcului imobiliar european necesită implicarea unei game largi de actori și o varietate de acțiuni 
specifice. Comunitățile de energie ale cetățenilor și comunitățile de energie din surse regenerabile pot juca 
un rol important în gruparea proiectelor și le pot face astfel atrăgătoare pentru investiții. Un „serviciu de 
sprijin pentru proiectele de renovare ale cetățenilor” va contribui, în special, la depășirea barierelor 

financiare, juridice și tehnice și la crearea cererii de renovare energetică integrată a clădirilor rezidențiale, un 
segment de piață greu accesibil al sectorului construcțiilor. 

Amendament de compromis între ITRE/5031 

 

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

Proiect de amendament 1121 
=== BUDG/3653 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3653 = Amendament de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Se adaugă: PP 01 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  01 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 — Promovarea pe plan mondial a abordării europene în ceea ce privește inovarea digitală 

înrădăcinată în cultură 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Activitățile internaționale cuprind evenimente (târguri, expoziții, ateliere, hackatoane...) în cadrul cărora 

întreprinderile locale și europene se întâlnesc cu artiști locali și europeni și cu reprezentanți ai sectoarelor 

culturale. Obiectivul va fi de a crea colaborări care pot duce  la o regândire a ciclului inovării 

înrădăcinate în prioritățile culturale și a noilor oportunități de afaceri cu Europa.  

Se propune limitarea activităților la o serie de regiuni selectate, în care ne așteptăm ca inovarea 

înrădăcinată în cultură și arte să rezoneze cu gândirea locală. Africa sub-sahariană și Orientul Mijlociu 

sunt alese ca regiuni în care prezența europeană ar putea fi consolidată printr -o abordare bazată pe 

cultură în domeniul inovării. Se sugerează Silicon Valley, ca regiune în care astfe l de considerații s-ar 

putea baza pe creșterea sensibilității actorilor dominanți în domeniul digital.  

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: 

Uniunea Europeană face parte dintr-o cursă a inovării la nivel mondial. S-ar putea argumenta că această 
cursă se bazează în principal pe prioritățile prezentate de SUA și China, înrădăcinate în piață și creșterea 
economică, ca vectori dominanți. În prezent, există o oportunitate de a promova la nivel mondial un model 
european de inovare socială și de mediu ancorată în cultură. Această acțiune va contribui la demararea unui 
proces la nivel internațional, în cazul în care o metodă europeană este prezentată ca alternativă pentru a 

gândi mai cuprinzător și pentru a aduce tot mai mult sectorul creativ în dezbaterea în care UE este 
campioană la nivel mondial. 

Amendament de compromis între BUDG/4009 

 

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

Proiect de amendament 1122 
=== BUDG/3654 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3654 = Amendament de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Se adaugă: PP 01 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  01 21 04       500 000 250 000 500 000 250 000 

Rezervă           

Total       500 000 250 000 500 000 250 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Soluții la scară europeană pentru utilizarea de software liber și cu sursă deschisă de către 

serviciile publice în UE 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Proiectul-pilot propune o viziune la nivelul UE cu privire la software-ul cu sursă deschisă pentru a găsi 

soluții comune la provocările cu care se confruntă serviciile publice în UE și a îmbunătăți adaptarea 

continuă a software-ului cu sursă deschisă prin următoarele elemente: 

Un catalog al soluțiilor 

Crearea unui catalog online de software cu sursă deschisă utilizat în statele membre și în instituțiile UE 

pentru a permite identificarea unor sisteme similare care sunt ușor de modificat, reducând astfel 

redezvoltarea și folosirea sistemelor brevetate din cauza lipsei de informare cu privire la alternative. 

Acesta va examina, de asemenea, modul în care software-ul local poate fi adaptat pentru folosirea la nivel 

european și va propune o perspectivă europeană pentru viitoarele dezvoltări de soluții de software cu 

sursă deschisă. 

Inventar 

Crearea unui inventar al software-ului cu sursă deschisă utilizat în serviciile publice din UE, care să 

faciliteze și identificarea celor mai importante utilizări de software cu sursă deschisă în Europa și să 

permită alte inițiative de protejare și salvgardare ale unor astfel de programe informatice.  

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

Software-ul liber și cu sursă deschisă face posibilă suveranitatea tehnologică, oferind serviciilor publice 
transparența necesară pentru a permite verificările independente ale sistemelor lor și pentru a -și valida 

procesele. Software-ul cu sursă deschisă permite costuri mai mici, soluții mai rapide și o mai mare libertate 
de a inova. Utilizarea acestora de către serviciile publice a creat zone de expertiză în întreaga Europă, însă 
multe dintre ele se îndreaptă către soluții brevetate din cauza lipsei de cunoștințe și de informare cu privire la 
alternativele disponibile, ceea ce împiedică actualizarea software-ului cu sursă deschisă și slăbește 

suveranitatea tehnologică. 

Amendament de compromis între VERT/7662 

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Proiect de amendament 1123 
=== BUDG/3655 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3655 = Amendament de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 01 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  01 21 05       400 000 200 000 400 000 200 000 

Rezervă           

Total       400 000 200 000 400 000 200 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Platformă europeană pentru întreprinzători de învățare online menită să ajute IMM-urile 

să se adapteze la contextul actual 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Proiectul-pilot a primit o notare B în urma evaluării CE și își propune să completeze acțiunile actuale 

care sprijină IMM-urile în perioada crizei de Covid-19, dar îi poate sprijini și pe antreprenorii care se 

confruntă cu problemele asociate cu tranziția la un mod de lucru mai digital și mai sustenabil. Un astfel 

de proiect îi poate ajuta pe întreprinzători să își însușească mentalitatea potrivită, reziliența și 

competențele necesare pentru a se adapta la un context în schimbare și dificil. În contextul actual, 

antreprenorii trebuie să găsească soluții la probleme presante, cum ar fi finanțarea, gestionarea, 

redimensionarea activității sau tranziția verde. Pentru a face față încercărilor generate de criza Covid -19, 

precum și de digitalizare și de efortul de a deveni sustenabili, antreprenorii au nevoie de module de 

formare flexibile și interactive în domenii precum cultura financiară, găsirea investitorilor sau extinderea 

activității, precum și îndrumare și mentorat din partea colegilor sau a celor cu experiență practică 

bogată.. Aceste informații pot fi găzduite de/conectate la platformele existente, cum ar fi EEN, Platforma 

pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital, EntreComp360, WEgate și Early Warning 

Mentors, pentru a le permite tuturor IMM-urilor din Europa să acceseze cu ușurință informații relevante 

pentru ele. 

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 financia re 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: 

Pandemia SARS-COV2 a schimbat modelele de afaceri și, ca urmare, antreprenorii europeni ar trebui să 
dispună de competențele necesare pentru a se bucura din plin de avantajele pieței unice, indiferent de 
perioada prin care trec. Din nefericire, nivelul insuficient de integrare a noilor tehnologii și instrumente în 

activitățile IMM-urilor din întreaga Europă a dus la incapacitatea de a se adapta la criza actuală. 

Amendament de compromis între BUDG/4013 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 1124 
=== BUDG/3656 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3656 = Amendament de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postul PP 02 20 01 — Proiect-pilot — Modele de abordări ale impactului social pentru locuințele sociale și 
emanciparea romilor: testarea utilizării instrumentelor financiare inovatoare pentru rezultate sociale mai 
bune 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  02 20 01 1 000 000 250 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 800 000 900 000 1 800 000 1 400 000 

Rezervă           

Total 1 000 000 250 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 800 000 900 000 1 800 000 1 400 000 

Justificare: 

Bugetul inițial de 1 950 000 EUR a fost redus substanțial la 1 000 000 EUR în 2019. Comisia Europeană a 
comunicat oficial Parlamentului că această sumă nu va fi suficientă pentru a dezvolta și testa metodologia în 
trei țări, așa cum s-a convenit inițial. Prin urmare, această propunere solicită încă 1 800 000 EUR. Această 

suplimentare a bugetului actual ar permite o punere în aplicare completă în Slovacia, Bulgaria și România, în 
conformitate cu domeniul de aplicare prezentat mai sus. Abordarea multinațională este de maximă 
importanță pentru a sprijini dezvoltarea proiectului în cadrul InvestEU și pentru a garanta o adevărată 
valoare europeană proiectului-pilot, astfel cum s-a intenționat de la bun început. 

Amendament de compromis între EMPL/5615 

 

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

Proiect de amendament 1125 
=== BUDG/3657 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3657 = Amendament de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postul PP 02 20 07 — Proiect-pilot — Stimularea implicării întreprinderilor în tranziția energetică 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  02 20 07 875 000 218 750 p.m. 218 750 p.m. 218 750 875 000 437 500 875 000 656 250 

Rezervă           

Total 875 000 218 750 p.m. 218 750 p.m. 218 750 875 000 437 500 875 000 656 250 

Comentarii: 

După tabelul: 

32 02 77 19        

Se modifică textul după cum urmează: 

Va fi creată o dimensiune europeană pentru sectorul privat care să completeze inițiativele actuale 
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ascendente/din„ascendente” în domeniul climei și al energiei de la nivelul autorităților locale (de exemplu, 
Convenția primarilor). Prin implicarea societăților și în special a IMM-urilormarilor societăți private (din 
sectorul industrial și comercial) pentru a da naștere unei mișcări (pe bază voluntară) la nivelul Uniunii, pot fi 

sporite amploarea, impactul și sinergiile măsurilor adoptate la diferite niveluri de guvernanță. Stimulentele 

voluntare vor juca un rol esențial în reducereaSunt necesare stimulente pe bază voluntară, deoarece se 
estimează că proporția emisiilor de CO2 și este nevoie să se ia măsuri, în special pentru IMM-urile 

europene. În plus, va fi nevoie de o serie de programe de sprijin pentru redresarea economică în urma 

pandemiei de COVID-19, întrucât acesta va fi un moment decisiv pentru ca întreprinderile să își 

revizuiască prioritățile și investițiile. Inițiativa ar trebui să contribuie la canalizarea unei părți echitabile a 

fondurilor întreprinderilor către investiții sustenabile, care să sprijine Pactul ecologic european. Printre 

acestea se numără investiții care îmbunătățesc eficiența energetică, aprovizionareaCO2 generate de 

industrie va crește în termeni relativi până în 2050 în comparație cu sectoarele aprovizionării cu energie 
curată și utilizarea de tehnologii sustenabile și de răspuns la cerere.și transportului rutier. 

Justificare: 

Întreprinderile din întreaga UE au luat măsuri de decarbonizare a operațiunilor și de adoptare a unor politici 
în conformitate cu tranziția către o energie curată și, mai recent, cu Pactul verde european. Această inițiativă 

reunește întreprinderi din sectorul privat, în special IMM-uri, pentru a face schimb de practici și pentru a 
dezvolta idei scalabile concrete într-o lume post-Covid-19. Propunerea se bazează pe proiectul-pilot existent 
și solicită o majorare pentru a permite inițiativei să aibă un impact mai puternic și să implice mai multe 
IMM-uri într-o perioadă în care multe dintre ele își vor regândi prioritățile. 

Amendament de compromis între R-E//7472 

 

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

Proiect de amendament 1126 
=== BUDG/3658 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3658 = Amendament de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postul PP 02 20 08 — Proiect-pilot — Dezvoltarea inteligenței artificiale (IA) pentru diagnosticarea și 
tratamentul cancerului pediatric 

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 

PP  02 20 08 1 000 000 250 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 350 000 675 000 1 350 000 1 175 000 

Rezervă           

Total 1 000 000 250 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 350 000 675 000 1 350 000 1 175 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Dezvoltarea inteligenței artificiale (IA) pentru diagnosticarea și tratamentul cancerului 
pediatric 

Justificare: 

Raritatea formelor de cancer pediatric impune o abordare bazată pe colaborare pentru a reuni și a integra 
datele colectate în toate statele membre, inclusiv cele mai bune practici și noile tehnologii, pentru a dezvolta 
în continuare soluții comune. Inteligența artificială și învățarea automată sunt instrumente viitoare ce vor 

servi la prelucrarea seturilor de date complexe și la promovarea medicinei de precizie a cancerului pentru toți 
tinerii din Europa. Elaborarea de aplicații ale tehnologiilor de inteligență artificială va îmbunătăți 



 

 33 

diagnosticarea și gestionarea bolilor, precum și dezvoltarea unor terapii eficiente.  

Amendament de compromis între ITRE/5033 

 

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

Proiect de amendament 1127 
=== BUDG/3659 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3659 = Amendament de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postul PP 02 20 10 — Proiect-pilot — Elaborarea unei agende strategice de cercetare, inovare și punere în 
practică și a unei foi de parcurs pentru realizarea deplinei egalități a limbilor în mediul digital în Europa 
până în 2030 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  02 20 10 1 800 000 450 000 p.m. 900 000 p.m. 900 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 400 000 

Rezervă           

Total 1 800 000 450 000 p.m. 900 000 p.m. 900 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 400 000 

Comentarii: 

După tabelul: 

09 05 77 12        

Se modifică textul după cum urmează: 

UEUniunea are 24 de limbi oficiale ale statelor membre. În plus, există limbi regionale neoficiale, precum și 
limbi ale minorităților, limbi ale imigranțilorutilizate de imigranți și limbi ale partenerilor comerciali 

importanți. Mai multe studii au scos la ivealăconstatat dezechilibre enorme în ceea ce privește tehnologiile 
lingvistice digitale. Doar foarteFoarte puține limbi, precum engleza, franceza și spaniola, se bucură de un 
sprijin tehnologic bun, în timp ce peste 20 de limbi sunt pe cale de dispariție în mediul digital. Studiul recent 
intitulat „Language equality in the digital age” (Egalitatea limbilor în era digitală), comandat de Comitetul 

STOApentru viitorul științei și tehnologiei (STOA) al PE,Parlamentului European, include 11 recomandări 
generale pentru a abordacontracara această amenințare tot mai mare. Studiul a fost urmat de o rezoluție a 
PE, P8_TA-PROV(2018)0332, care a avut același titlu (unParlamentului European din 11 septembrie 2018 
(pe baza unui raport comun al comisiilor CULT și ITRE) și a fost adoptată de PE cu 592 de voturi pentru. 

Rezoluția conțineITRE), care face 45 de recomandări generale, dintre care mai multe sunt inspirate din 
studiul STOA. 

Multilingvismului bazat pe tehnologie îi lipsește o piesă esențială și critică pentru misiunea sa – o agendă 
strategică de cercetare și de implementare. Obiectivul acestuiAcest proiect-pilot este de ava elabora o 
agendă și o foaie de parcurs pentru realizarea egalității lingvistice depline în mediul digital în Europa până în 
2030. În strânsă colaborare cu instituțiile europene, proiectul va reuni toate părțile interesate (inclusiv 

industria, cercetarea, inovarea, inovareacomunitățile de cercetare și inovare, organizațiile de inovare la 
nivel național, administrațiile publice naționale și internaționale, asociațiile), va iniția un dialog structurat și 
consultări publice, va organiza sesiuni de brainstorming și conferințe în întreaga Europă,Europă și va reuni 
toate inițiativele care sunt în prezent se derulează izolat și fragmentat,izolate și fragmentate, pentru a 

elabora o strategie durabilă și integrată pentru tehnologiile limbajului uman din Europa în toate sectoarele și 
aspectele relevante ale vieții:vieții, inclusiv comerțul, educația, sănătatea, turismul, cultura și guvernanța, 

printre altele. Aceasta va include, de asemenea,guvernanța. Acesta va include o analiză a impactului 
tehnologiilor IAbazate pe inteligență artificială asupra peisajului lingvistic din Europa, inclusiv în ceea ce 
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privește exodulasupra exodului din ce în ce mai mare de tinere talente către alte continente. 

Justificare: 

Multilingvismului bazat pe tehnologie îi lipsește o piesă esențială și critică pentru misiunea sa – o agendă 
strategică de cercetare și de implementare. Obiectivul acestui proiect-pilot este de a elabora o agendă și o 

foaie de parcurs pentru realizarea egalității lingvistice depline în mediul digital în Europa până în 2030. 
Proiectul va reuni toate inițiativele care în prezent se derulează izolat și fragmentat, pentru a elabora o 
strategie durabilă și integrată pentru tehnologiile limbajului uman din Europa în toate sectoarele și aspectele 
relevante ale vieții. 

Amendament de compromis între CULT/5910 

 

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

Proiect de amendament 1171 
=== BUDG/4032 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

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

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 02 21 01 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  02 21 01       1 200 000 600 000 1 200 000 600 000 

Rezervă           

Total       1 200 000 600 000 1 200 000 600 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Finalizarea tranziției ecologice și a celei digitale: o Alianță digitală și ecologică 

europeană 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Uniunea Europeană are ambiția de a fi un lider mondial în lupta împotriva schimbărilor climatice și 

pentru sustenabilitate, mobilizând întreaga economie europeană cu obiectivul de a atinge neutralitatea 

climatică și de a trece la o economie circulară, în paralel cu efortul pentru transformarea digitală. 

Tranziția ecologică și transformarea digitală vor constitui, de asemenea, cei doi piloni principali ai 

redresării economice europene post-Covid-19. 

Pe de o parte, Europa trebuie să valorifice potențialul tehnologiilor și soluțiilor digitale, ca factori de 

stimulare a tranziției verzi, deoarece tehnologiile digitale au potențialul de a reduce emisiile în toate 

sectoarele cu de 10 ori mai mult decât emit ele însele. Un raport recent elaborat de GSMA și Carbon 

Trust a calculat că, în 2018, tehnologia mobilă a permis o reducere a emisiilor de CO2 de aproape 10 ori 

mai mare decât amprenta globală de carbon a sectorului comunicațiilor mobile în sine. Se estimează că, 

până în 2030, soluțiile digitale ar putea contribui la reducerea cu 20 % a emisiilor de CO2.  

Pe de altă parte, „pregătirea Europei pentru era digitală” poate și contraveni obiectivelor Pactului verde. 

Sectorul TIC este responsabil pentru 5-9 % din consumul mondial de energie și fără măsuri adecvate de 

ajustare pentru ecologizare, consumul ar putea crește la 20 % până în 2030. Europa se situează pe locul 

al doilea după Asia în ceea ce privește deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu peste 12 

milioane de tone pe an. Generarea de deșeuri electronice crește cu 3 -5 % pe an în UE și reciclăm mai 

puțin de 40 %. Valoarea pierdută în deșeurile electronice, cum ar fi cea din pământurile rare și metalele 

prețioase, este estimată la 55 de miliarde EUR pe an la nivel mondial.  

Pentru a garanta că noile tehnologii, infrastructuri și soluții digitale permit atingerea obiectivelor 
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climatice europene (TIC pentru mediu) și că însuși sectorul TIC își reduce amprenta de carbon (TIC 

ecologică), toate părțile interesate relevante trebuie să se angajeze. Acestea trebuie să îmbunătățească 

eficiența energetică, să reducă consumul total de energie și să utilizeze sursele regenerabile, acolo unde 

este posibil, precum și să îmbunătățească eficiența materialelor și circularitatea produselor lor, pentru a 

reduce la minimum deșeurile electronice și a maximiza valoarea pentru economia și consumatorii noștri. 

Piața și factorii de decizie politică trebuie să ia măsuri rapide și hotărâte în direcția unei economii mai 

puternic digitalizate, circulare, neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei și modernizate. 

Cu toate acestea, UE nu dispune de un forum pentru a reuni toți actorii relevanți. Alianța digitală și 

ecologică este propusă ca o inițiativă care urmărește promovarea unui angajament puternic al sectorului 

digital în favoarea mediului. Aceasta ar trebui să creeze un cadru coerent și fiabil care să poată susține 

eforturile industriei digitale, nu numai pentru a deveni neutră din punctul de vedere al impactului asupra 

climei, ci și pentru a contribui la obiectivele climatice ale altor sectoare, cum ar fi agricultura, 

mobilitatea, energia, dezvoltarea urbană și industria prelucrătoare.  

Sub supravegherea Comisiei Europene, Alianța digitală și ecologică: 

1. va colecta, verifica și monitoriza angajamentele și rezultatele obținute de către actorii de pe piață și alte 

organizații, pe baza unui cadru de evaluare și monitorizare convenit; 

2. va publica, examina și dezbate un studiu privind impactul noilor tehnologii digitale asupra mediului;  

3. va propune și va implementa un cadru de indicatori ecologici pentru TIC, precum și un premiu 

european pentru tehnologiile digitale verzi, care să fie acordat pentru inovația europeană cea mai 

ecologică și disruptivă, în cadrul unui eveniment anual organizat de Alianța digitală și ecologică. Aceste 

inițiative vor oferi vizibilitate și vor recompensa bunele practici ecologice. 

Alianța digitală și ecologică va include industria TIC și părțile interesate relevante, inclusiv factorii de 

decizie de la nivel local și regional și ONG-urile de mediu. Se va construi un mediu de cooperare de 

încredere pentru a evalua și a monitoriza angajamentele și punerea lor în aplicare, pentru a face schimb 

de bune practici și pentru a elabora recomandări de politici.  

Evenimentele vor fi organizate de Alianța digitală și ecologică sub auspiciile Comisiei Europ ene, în 

colaborare cu partenerii locali. Acestea pot avea loc în diferite state membre, concentrându-se asupra 

principalelor domenii de politică care fac legătura dintre Pactul verde european și noile strategii digitale 

și industriale ale UE. 

Acțiunile care fac legătura dintre Pactul verde european și noile strategii digitale și industriale ale UE 

includ, printre altele: 

1. colectarea angajamentelor diferitelor organizații în ceea ce privește obiectivele lor ecologice pentru a 

accelera progresele înspre realizarea obiectivelor Pactului verde european; 

2. metode actualizate de evaluare a impactului tehnologiilor și serviciilor digitale ecologice și 

monitorizarea angajamentelor membrilor; 

3. contribuția la ecologizarea sectorului TIC, cu un accent deosebit pe prioritățile Comisiei Europene, 

astfel cum sunt definite în Pactul verde european, în pachetul privind strategia digitală și în planul de 

acțiune privind economia circulară; 

4. maximizarea potențialului TIC pentru mediu, de exemplu asigurând faptul că inte ligența artificială, 

tehnologia 5G, cloud și edge computing și internetul obiectelor pot accelera și maximiza impactul 

politicilor noastre de mediu; 

5. sprijinirea actorilor naționali și regionali care folosesc achiziții publice ecologice pentru soluții 

digitale; 

6. îmbunătățirea disponibilității informațiilor privind caracteristicile ecologice ale dispozitivelor 

electronice vândute în UE. 

Această listă nu este exhaustivă. 
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Evenimentele ar trebui transmise în direct pe internet pentru a asigura o largă acoperire publică și 

accesibilitate pentru un număr cât mai mare de cetățeni europeni. Rezultatele evenimentelor ar urma să 

contribuie la evaluarea politicilor. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

În urma crizei Covid-19 va fi și mai multă nevoie de a ne alinia cele două priorități comune principale 
stabilite pentru mandatul nostru: tranziția ecologică și tranziția digitală. Europa nu va reuși una dintre 

tranziții fără ajutorul celeilalte. Succesul redresării va depinde de realizarea la timp a ambelor tranziții. Prin 
urmare, este necesar un angajament ferm din partea tuturor părților interesate, însoțit de un mecanism de 
monitorizare, sub forma unei structuri ca Alianța digitală și ecologică. 

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

Proiect de amendament 1176 
=== BUDG/3612 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3612 = Amendament de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 02 21 02 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  02 21 02       1 600 000 800 000 1 600 000 800 000 

Rezervă           

Total       1 600 000 800 000 1 600 000 800 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Facilitarea gestionării și a dezvoltării sustenabile a porturilor în bazinul Rin-Main-

Dunăre 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Porturile din bazinul Rin-Main-Dunăre sunt noduri semnificative în cadrul lanțurilor logistice și de 

transport care formează coloana vertebrală economică a regiunii Dunării. Deși porturile eficiente sunt 

vitale pentru dezvoltarea socioeconomică a hinterlandului lor, traficul naval conex, manipularea 

mărfurilor în porturi și conexiunile interioare terestre pot avea un impact negativ asupra mediului (de 

exemplu, poluarea, emisiile de CO2), asupra populației și asupra potențialului economic al portului în 

sine. În plus, porturile sunt afectate, de asemenea, de impactul asupra mediului (de exemplu, schimbările 

climatice, cum ar fi fenomenele meteorologice extreme, creșterea nivelului mărilor, inundațiile, secetele). 

Creșterea gradului de sensibilizare cu privire la mediu și la schimbările climatice generează noi provocări 

pentru dezvoltarea sustenabilă a porturilor. 

Din cauza acestor provocări, este necesar ca porturile să identifice și să pună în aplicare noi soluții 

ecologice și sustenabile, inclusiv îmbunătățiri ale eficienței energetice, strategii de mediu și 
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instrumente de monitorizare care să sprijine tranziția la energia din surse regenerabile și emisii zero, 

precum și respectarea deplină a legislației relevante a UE în domeniul mediului și al climei. Având în 

vedere un obiectiv important al Pactului verde al UE, transferul încărcăturii către porturile de navigație 

interioară și de cale ferată, porturile interioare și fluviale din bazinul Rin-Main-Dunăre vor deveni 

puncte focale pentru dezvoltarea sustenabilă a coridorului TEN-T Rin-Main-Dunăre. 

Pentru a gestiona cât mai bine provocările în mod eficient, se are în vedere o abordare în două etape: 

Etapa 1 — Proiect-pilot (PP) — abordarea impactului asupra mediului ca urmare a activităților portuare 

ale porturilor fluviale și maritime selectate din bazinul Rin-Main-Dunăre, prin dezvoltarea și punerea în 

aplicare a unor instrumente specifice (EMS) și prin definirea unui plan de acțiune specific pentru porturi 

pentru operațiuni portuare sustenabile. 

Etapa 2 — Acțiunea pregătitoare (AP) — pornind de la concluziile proiectului-pilot și permițând lansarea 

pe scară largă a unui plan integrat de acțiune privind porturile verzi pentru Dunăre, ca parte a unei noi 

AP. În acest scop, platforma de coordonare și colaborare instituită recent, rețeaua de porturi a bazinului 

Rin-Main-Dunăre (DPN) va funcționa ca structură de guvernanță extinsă. 

În PP, șapte (7) porturi selectate pentru râuri și râuri maritime, care prezintă un eșantion reprezentativ de 

aproximativ șaptezeci (70) de porturi din regiunea Dunării, vor aborda în comun responsabilitățile lor în 

materie de mediu prin dezvoltarea și punerea în aplicare a sistemelor de management de mediu (EMS), 

precum și elaborarea de planuri de acțiune specifice pentru porturi care să creeze un nucleu de 

implementare la scară largă a gestionării și a operațiunilor portuare sustenabile din punctul de vedere al 

mediului. 

Deși fiecare sistem de management de mediu este unic pentru cultura, structura, activitățile și aspectele 

de mediu prioritare ale unei organizații, în cadrul proiectului, modelul „planifică-execută-verifică-

acționează”, precum și sistemul de management de mediu și audit sunt transferate de la partenerii 

beneficiari ai PP către alte porturi din bazinul Rin-Main-Dunăre, precum și către grupurile țintă 

identificate (utilizatorii portuari, proprietarii de mărfuri, furnizorii de servicii logistice, publicul larg). 

Prin urmare, va fi definit un cadru general accesibil de sprijinire a planificării operațiunilor portuare 

sustenabile, care să faciliteze atenuarea riscurilor potențiale și să încurajeze autoritățile portuare și 

operatorii portuari și de terminal să se implice în agendele privind sustenabilitatea și să își planifice 

operațiunile portuare și proiectele de extindere a capacității și de infrastructură portuară emergentă într -

o manieră sustenabilă și inteligentă. Planurile de acțiune specifice pentru cele șapte porturi tip vor servi 

drept bune practici pentru cele ce vor urma. Unele dintre măsurile propuse în planurile de acțiune vor fi 

relevante din punct de vedere comercial și vor fi chiar atractive  financiar. Se va avea în vedere punerea 

lor în aplicare cu ajutorul împrumuturilor. Vor fi analizate instituții financiare precum BEI, BERD, dar 

și noi mijloace de finanțare (contractarea energiei, finanțarea participativă). 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

Numeroase porturi din bazinul Rin-Main-Dunăre au fost afectate de poluarea anterioară a mediului și de 
acumularea de plăți restante din investițiile în materie de prevenție ecologică și restaurare. Dezvoltarea unei 
rețele a porturilor verzi în bazinul Rin-Main-Dunăre care să abordeze aspectele legate de mediu și climă în 
mod integrat va asigura dezvoltarea sustenabilă a acestora, în conformitate cu foaia de parcurs a UE privind 
Pactul verde și cu politicile-cheie. În plus, necesitatea redresării în urma crizei cauzate de COVID-19, prin 
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crearea de locuri de muncă și creșterea ecologică, consolidează cazul pentru acest PP care poate fi dezvoltat 
într-o acțiune pregătitoare. 

Amendament de compromis între TRAN/5518 

 

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

Proiect de amendament 1130 
=== BUDG/3662 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3662 = Amendament de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 02 21 03 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  02 21 03       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Rezervă           

Total       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Promovarea digitalizării sectorului public și a tranziției verzi în Europa prin utilizarea 

unei platforme europene GovTech inovatoare 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Fostul post 

09 05 77 13        

Acest proiect-pilot propune acordarea de granturi de către Comisia Europeană uneia sau mai multor 

ONG-uri în vederea sprijinirii unor inițiative vizând eliminarea rapidă a materialelor care conțin abuzuri 

sexuale asupra copiilor și sunt publicate pe internet. Este important să fie sprijinite organizațiile care 

desfășoară deja inițiative de creare a unor platforme și organizațiile-umbrelă în vederea unei cooperări 

cu implicarea tuturor statelor membre. Dacă părțile interesate vor primi mai multe fonduri, ele vor putea 

coopera mai eficace pentru prevenirea răspândirii acestui tip de materiale. Acest proiect-pilot va sprijini 

cooperarea între actori în acțiunile care oferă formare pentru personal, dezvoltă resursele digitale și fac 

schimb de informații pentru a depista și a elimina materialele potențial dăunătoare. Întrucât comunicarea 

în acest domeniu trebuie să se desfășoare rapid și în condiții de siguranță, ar trebui sprijinite și astfel de 

soluții. 

Obiective: 

Acest proiect-pilot urmărește să sprijine administrațiile publice în adoptarea unor soluții digitale rentabile 

și flexibile prin introducerea ecosistemului GovTech în sectorul public european.  

Urmând și extinzând modelul platformei GovTech, administrațiile publice din întreaga  Europă pot 

colabora mai ușor pentru a soluționa provocările comune și pentru a adapta mai eficient din punct de 

vedere al costurilor proiectele existente la nevoile lor individuale. Aceasta include, acolo unde este fezabil,  

utilizarea licențelor cu sursă deschisă. 

Utilizarea modelului GovTech în UE-27 ar oferi beneficii considerabile atât administrațiilor publice, cât 

și furnizorilor de servicii digitale, astfel cum se menționează în Noua strategie pentru IMM-uri (2020). În 

plus, acest proiect ar contribui la dezvoltarea pieței europene GovTech și ar sprijini sectorul public să 

acceseze soluții digitale personalizate în mod rapid și eficient. Prin crearea unei platforme pentru diferite 

administrații publice, întreprinderile participante și cetățenii vor putea să colaboreze și să facă schimb de 
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idei, să poată disemina bunele practici și să repartizeze costurile proiectelor, sporind astfel 

interoperabilitatea și cooperarea transfrontalieră. 

În același timp, furnizorii, în special IMM-urile europene și întreprinderile nou-înființate care oferă 

tehnologii ecologice de vârf sau soluții inovatoare, ar obține recunoașterea ca parteneri de încredere în 

furnizarea de soluții digitale moderne pentru serviciile publice. Proiectul ar trebui dezvoltat folosind cele 

mai recente standarde de proiectare a serviciilor disponibile și în dialog cu o gamă largă de părți 

interesate, inclusiv organisme publice și IMM-uri din întreaga UE. 

Acest lucru ar sprijini modernizarea administrațiilor publice în întreaga UE, prin consolidarea  eforturilor 

de realizare a tranziției ecologice a Europei printr-o adoptare mai eficientă a soluțiilor inovatoare. 

Proiectul este, de asemenea, un instrument important pentru implicarea cetățenilor UE.  

Această inițiativă urmărește, de asemenea, să sprijine obiectivul Comisiei Europene de a stimula o 

transformare digitală care să aducă beneficii tuturor, inclusiv cetățenilor și întreprinderilor. Dacă este 

implementat integral, proiectul va contribui în mod pozitiv la atingerea următoarelor obiective ale UE:  a) 

strategia digitală. b) Noua strategie pentru IMM-uri, c) strategia industrială și d) Pactul verde european. 

Această inițiativă oferă, de asemenea, o contribuție importantă la noul plan de acțiune privind 

guvernarea electronică, pentru care lucrările pregătitoare sunt deja în curs de desfășurare, și ca răspuns 

la nevoile digitale din ce în ce mai mari. Platforma inovatoareGovTech și soluțiile oferite de 

întreprinderile eficiente din punctul de vedere al costurilor și ecologice vor contribui în continuare  la 

redresarea economică a UE, care este de o importanță crucială în realitatea post-COVID19. 

Proiectul își va atinge obiectivele prin combinarea activităților descendente, a activităților ascendente și a  

cercetării directe a punctelor de vedere ale cetățenilor. 

Activități descendente: 

Această acțiune trebuie să colaboreze cu administrația publică în cadrul unui exercițiu de previzionare, 

pentru a promova alinierea strategiilor acestora și a foilor de parcurs pentru punerea în aplicare a 

soluțiilor digitale. Astfel, proiectul va sprijini raționalizarea serviciilor publice și va contribui la tranziția 

durabilă a Europei. Abordarea bazată pe scenarii, combinată cu difuzarea poveștilor de succes, va fi 

utilizată pentru a evidenția dinamica unui ecosistem care evoluează rapid. Aceasta va identifica, de 

asemenea, cazurile în care utilizarea și aprovizionarea comună cu soluții digitale de către administrațiile 

publice pot crea noi oportunități pentru IMM-uri și pentru întreprinderile nou-înființate. Această analiză 

va sprijini eforturile de utilizare a soluțiilor digitale în administrația publică pentru a atinge obiectivele 

strategice ale UE, inclusiv lupta împotriva schimbărilor climatice și promovarea tranziției digitale.  

Activități ascendente: 

Această acțiune se va angaja alături de ecosistemul GovTech, aflat în creștere rapidă, pentru a recolta 

idei care ajută administrațiile publice să adopte soluții digitale. Acțiunea va sprijini dezvoltarea sau 

utilizarea unei platforme comune pentru a colecta provocările și a  permite altor administrații publice să 

contribuie sau să facă parte dintr-un consorțiu implicat într-o anumită provocare și să primească soluții 

din partea furnizorilor. În faza pilot, acțiunea se va concentra pe idei pentru a sprijini unul sau mai multe 

dintre obiectivele UE menționate în documentele strategice prezentate de CE în 2020.  

De exemplu: Provocarea inovării digitale, lansată de proiectul-pilot Reutilizarea standardelor digitale 

pentru a sprijini sectorul IMM-urilor și aprobată în cadrul bugetului pe 2019, poate fi utilizată ca sursă 

de inspirație, având în vedere faptul că acest format s-a dovedit a fi un succes prin implicarea unui 

ecosistem larg de actori și a unor idei inovatoare prin intermediul platformelor online (*).  

Cercetarea directă cu cetățenii: 

Pe lângă activitățile menționate mai sus, această acțiune trebuie, de asemenea, să utilizeze metode 

inovatoare de proiectare a serviciilor pentru a include punctele de vedere ale cetățenilor în fluxurile de 

lucru menționate anterior. Această abordare cuprinzătoare va încerca să dezvăluie modul în care 

cetățenii percep noile oportunități oferite de soluțiile digitale în raționalizarea comunicării dintre 

administrații și cetățeni sau în combaterea schimbărilor climatice și rolul administrațiilor publice în acest 
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proces. 

============ 

Provocarea inovării digitale a generat: 

+ 6.000 vizite unice pe site-ul său 

Contacte cu + 1.500 IMM-uri și întreprinderi nou-înființate 

Dialogul cu + 320 IMM-uri, de exemplu în ateliere, e-mailuri, sesiuni de informare 

+100 de înscrieri la această provocare (30 % conversie) 

+ 49 de aplicații complete cu idei inovatoare legate de reutilizarea soluțiilor furnizate de programele UE 

(50 % conversie). ideile principale se referă la (1) mobilitate/orașe inteligente (2) securitate cibernetică și 

(3) tehnologie financiară. 

+ 10 candidaturi vor fi preselecționate și ni se vor alătura într-o tabără de creație în comun. 

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: 

Ideile aflate la baza propunerii s-au dovedit deja de succes în timpul unui proiect-pilot desfășurat în PL, DK 
și LT. În comparație cu procedurile de licitație tradiționale, proiectul-pilot a demonstrat un angajament 

semnificativ mai mare în rândul IMM-urilor (de 22 ori mai multe IMM-uri au participat în comparație cu 
implicarea IMM-urilor în licitațiile obișnuite) și economii de costuri pentru autoritățile publice (în cadrul 
unui proiect, costurile finale au fost cu 98 % mai mici decât ofertele depuse de concurenții multinaționali). 
Exemplele arată că, dacă le sunt asigurate condiții de concurență echitabile și un sistem simplu de 

colaborare, IMM-urile europene pot oferi cele mai bune soluții digitale la un preț accesibil.  

Amendament de compromis între IMCO/6357 

 

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

Proiect de amendament 1131 
=== BUDG/3663 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3663 = Amendament de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 02 21 04 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  02 21 04       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rezervă           

Total       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rubrică: 
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Proiect-pilot — RESTwithEU (Rămâi cu UE) 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Epidemia de COVID-19 a afectat dramatic sectorul turismului din UE, ca urmare a închiderii forțate a 

multor restaurante, baruri, bistrouri, hoteluri și altor unități turistice din întreaga Europă. Pare rezonabil 

să ne așteptăm la schimbări în modul de funcționare a acestui sector în perioada de după criză. În 

special, consumatorii pot să se arate mai preocupați de siguranța proceselor și să țină ma i mult să se 

asigure că personalul este bine instruit și că se verifică condițiile de igienă.  

Acest proiect-pilot are ca scop să dezvolte infrastructura digitale a IMM-urilor care își desfășoară 

activitatea în sectorul turismului în UE. Trebuie menționat că, deși digitalizarea a fost întotdeauna 

importantă, situația în care ne găsim a făcut să capete o valoare și o importanță considerabil mai mare 

pentru IMM-uri care, potrivit studiilor se pare că sunt, în general, mai puțin digitalizate decât 

întreprinderile mai mari. Dacă nu se adaptează, multe dintre aceste întreprinderi își vor închide porțile.  

În practică, acest proiect-pilot va sprijini întreprinderile din sectorul turismului, în special IMM-urile, 

astfel încât să poată dezvolta și implementa soluții d igitale ca strategie pentru a trece cu bine peste 

problemele provocate de această criză. Printre aceste soluții ar trebui să se numere sisteme de rezervare 

care să țină seama de distanțarea socială, soluții de IA pentru gestionarea unor mulțimi de oameni ș i 

roboți de dezinfectare care să curețe rapid spațiile publice.  

Aceste soluții ar trebui implementate pe două niveluri. În primul rând: să se creeze o platformă digitală 

publică gratuită pentru diferitele industrii care operează în sectorul turismului. Această platformă va 

promova interacțiunea dintre clienți și întreprinderi prin intermediul unor sisteme de rezervare care iau 

în considerare distanțarea socială și soluții de IA de gestionare a aglomerărilor de oameni, care permit, 

de exemplu, să se comande mâncare de luat la pachet sau să se facă rezervări în conformitate cu 

dispoziția locurilor din restaurante, baruri, hoteluri etc. În practică, proprietarii pot introduce în aplicație 

materiale video, poze și alte surse de informații, permițându-le clienților să decidă exact unde și când să 

stea și să fie serviți și să își facă rezervările în consecință. Pe de altă parte, proprietarii pot să își 

îmbunătățească o parte din sisteme dezvoltând și instalând instrumentele și infrastructura necesare 

pentru a se conecta mai bine cu clienții lor. Grație acestei aplicații, consumatorii vor avea mai multă 

încredere să meargă în baruri, restaurante, hoteluri și alte structuri turistice.  

În al doilea rând: să se introducă digitalizarea în operațiunile interne ale societă ților care operează în 

sector, astfel încât restaurantele, barurile sau hotelurile să nu își mărească doar productivitatea, ci să 

devină și mai sigure pentru toți cei implicați, aspect ce s-ar putea dovedi deosebit de important în viitorul 

apropiat. Pentru aceasta, întreprinderile pot, de pildă, să recurgă la roboți de dezinfectare pentru a curăța 

rapid spațiile publice sau pentru a dezvolta și a aplica soluții care reduc nevoia de interacțiuni 

interpersonale, cum ar fi sistemele de coduri QR sau sistemele de plată fără numerar. 

Proiectul va sprijini, de asemenea, sectorul turismului oferind servicii de consultanță patronilor. Aceste 

conținuturi sunt adaptate la tipul de întreprindere pentru care sunt concepute. Și adevărul este că o 

aplicație UE nu va lăsa pe nimeni - adică, nicio întreprindere - în urmă. 

Acest proiect-pilot va avea ca rezultat principal un nivel ridicat de digitalizare a IMM-urilor din sectorul 

turismului, care se speră că le va ajuta să fie mai bine pregătite să facă față schimbărilor venite o dată cu 

epidemia de COVID-19. Pentru Comisia Europeană, sprijinirea digitalizării IMM-urilor europene este o 

prioritate clară, care a devenit și mai importantă în situația actuală. Având în vedere importanța IMM-

urilor în diferite sectoare ale sectorului turismului, ca sursă de valoare adăugată și de locuri de muncă, 

este esențial să se depună eforturi pentru a sprijini întreprinderile din acest sector pe durata acestei crize.  

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 
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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. 1301/20 13, 

(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 abordează problemele specifice sectorului turismului, promovând în același timp 
digitalizarea și sprijinind IMM-urile și industria UE. Promovată va fi și sănătatea, întrucât proiectul-pilot le 

va oferi consumatorilor mai multă siguranță în restaurante, baruri etc. și în afara lor și, nu în ultimul rând, va 
impulsiona turismul în UE. 

Amendament de compromis între BUDG/4017 

 

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

Proiect de amendament 1132 
=== BUDG/3664 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3664 = Amendament de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 02 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  02 21 05       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 — Mobilitate rurală durabilă pentru a asigura reziliența în contextul COVID-19 și a sprijini 

ecoturismul 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

În întreaga UE, satele și regiunile rurale suferă din cauza izolării cronice, ceea ce duce la pierderea 

dinamismului cultural și economic, îmbătrânirea populației și la o dependență puternică, în materie de 

mobilitate, de transportul individual. Criza COVID-19 a agravat mult vulnerabilitatea acestor zone și a 

creat provocări enorme - printre altele pentru sectorul european al turismului. Tendințele înregistrate 

înainte de criză arată că există o cerere puternică și tot mai intensă de destinații turistice rurale 

sustenabile. Zonele rurale au un potențial natural, uman, economic și cultural semnificativ, iar 

dezvoltarea lor sprijină creșterea economică regională. Oferirea unor soluții durabile de transport rural, 

sprijinind în același timp sustenabilitatea destinațiilor turistice care nu sunt asociate cu rutele turistice 

consacrate reprezintă o soluție avantajoasă din toate punctele de vedere, contribuind la reducerea 

consecințelor negative legate de transport pe care le presupune turismul, precum și la promovarea unor 

alternative de mobilitate mai sustenabile pentru cetățenii din zonele rurale. Opțiunile de mobilitate 

durabilă insuficiente descurajează adesea  alegerea unor destinații turistice rurale de către turiști, 

împiedicând astfel dezvoltarea turismului durabil. Conexiunile insuficiente cu rețelele locale de transport 

public descurajează, de asemenea, eforturile furnizorilor locali de a oferi destinații și activități sustenabile 

și cu emisii scăzute de dioxid de carbon. 

Procesul de elaborare a politicilor UE în domeniul mobilității durabile în zonele rurale se află încă într -
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un stadiu incipient de dezvoltare. Prin urmare, proiectul-pilot se va baza pe povestea de succes a 

planurilor de mobilitate urbană durabilă (PMUD) implementate în contextul urban și va institui un 

echivalent rural al acestora, constând în planuri de mobilitate rurală durabilă integratoare, care să aibă 

în vedere atât nevoile populațiilor locale, cât și pe cele ale turiștilor. Proiectul se va baza, de asemenea, pe 

bunele practici identificate prin SMARTA și SMARTA 2 (zonele rurale inteligente de transport), care se 

referă la soluțiile de mobilitate partajată durabilă interconectată cu transportul public, ce sunt sprijinite 

de servicii de informare privind transportul multimodal. Noua propunere va urmări o gamă mai largă de 

obiective decât proiectele anterioare și va veni în completarea acestora, punând accentul pe 

interconectarea nevoilor în materie de mobilitate și atingând aspecte care țin de mobilitatea specifică 

turismului rural. Un accent deosebit va fi pus pe redresarea zonelor rurale și îndepărtate în perioada de 

după criza COVID-19. Pornind de la principiile directoare ale PMUD, PP va identifica „zonele rurale 

funcționale” respective pe baza fluxurilor reale de persoane și de bunuri, precum și cu scopul de a 

interconecta și promova destinațiile turistice locale sustenabile. Această dublă orientare va crea sinergii 

între nevoile în materie de mobilitate ale populațiilor locale și ale turiștilor. Îmbunătățirea soluțiilor de 

mobilitate durabilă în sezonul de vârf va crea locuri de muncă pentru localnici (atât în sectorul 

transporturilor, cât și în cel turistic) și va genera venituri sezoniere care vor putea finanța soluții 

permanente de mobilitate durabilă. La sfârșitul perioadei de punere în aplicare a PP, evaluarea va 

analiza nivelurile de utilizare a soluțiilor propuse, gradul de satisfacție a utilizatorilor, precum și 

reducerea emisiilor de GES. 

Proiectul-pilot va analiza modul optim de organizare și dezvoltare a zonelor rurale, care oferă soluții de 

mobilitate specifice, pentru a asigura conectarea acestora cu aglomerările urbane învecinate. În acest 

scop, se va ține seama de impactul asupra practicilor în materie de mobilitate al piețelor modificate ale 

forței de muncă, inclusiv de impactul planurilor de mobilitate ale întreprinderilor și de aspectele 

transfrontaliere, de impactul digitalizării, precum și de Pactul verde european și de impactul acestuia 

asupra mobilității inteligente durabile în zonele rurale și asupra turismului. Pot fi identificate posibilități 

de sinergie cu alte proiecte în curs, dacă se orientează atenția către interoperabilitate, interconectivitate, 

intermodalitate (incluzând mersul pe jos și cu bicicleta), dezvoltarea regională durabilă, coeziune, 

ocuparea forței de muncă, tranziția justă, digitalizare, cercetare și dezvoltare și inovare. O altă legătură 

cu obiective europene existente ar fi continuarea cercetărilor în vederea instituirii unui sistem european 

de informare, gestionare și plată în domeniul transportului multimodal. Pentru a sprijini în continuare 

turismul rural în Europa, PP ar trebui să fie direcționat către dezvoltarea unei aplicații/a unui site web 

care să ofere o recomandare în materie de ecoturism pe baza locației curente a utilizatorului, oferind 

totodată informații despre distanțele de parcurs și facilitățile din fiecare regiune de ecoturism.  

Proiectul-pilot promovează: 

Partajarea și utilizarea în comun a autoturismelor și partajarea bicicletelor electrice interconectate cu 

transportul public; 

Utilizarea de vehicule cu capacitate de răspuns la cerere, către care se pot transmite rezervări prin apeluri 

telefonice și pe cale electronică, permițând gruparea unor solicitări de transport similare pentru a 

economisi energie și a oferi servicii de transport „de la ușă la ușă”; 

Elaborarea de noi soluții digitale și organizatorice pentru a mări frecvența serviciilor de transport oferite 

în regiunile montane cu sate dispersate. 

PP va sprijini autoritățile locale și furnizorii de servicii de turism rural durabil să își conecteze destinațiile 

turistice la rețelele de mobilitate durabilă existente și să adapteze ofertele de transport public la nevoile 

turiștilor (planificare orară, frecvențe, coerență și informare în ceea ce privește liniile și modurile de 

transport, posibilitatea de a cumpăra legitimații de transport zilnice intermodale). Proiectul-pilot sprijină 

identificarea și promovarea activităților și a destinațiilor care pot fi realizate/sunt accesibile prin 

intermediul mobilității durabile. Pentru furnizorii locali de servicii de turism durabil, PP va pune la 

dispoziție finanțare din partea UE pentru a investi în infrastructura de mobilitate durabilă care 

conectează destinațiile lor cu rețeaua de transport local, asigurând, de exemplu:  
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Noi piste pentru biciclete și drumeții, în combinație cu transportul public; 

Finanțare europeană pentru bicicletele electrice. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

Obiectivul Pactului verde european de „a nu lăsa pe nimeni în urmă” și de a asigura „o tranziție justă” 
trebuie să se aplice și mobilității rurale. Prin urmare, acest proiect-pilot ar trebui să vizeze, pe de o parte, 
reducerea emisiilor de CO2 generate de sectorul transporturilor și, pe de altă parte, promovarea unor legături 
de transport mai bune în zonele îndepărtate și rurale (inclusiv în regiunile izolate), precum și consolidarea 
capacităților. Acțiunile preconizate de PP ar trebui să aibă în vedere, în mod specific, și persoanele care nu 

pot sau nu doresc să dețină un autoturism — de exemplu femeile, tinerii, persoanele în vârstă, persoanele cu 
dizabilități și persoanele defavorizate din punct de vedere social — pentru a promova accesibilitatea și 
incluziunea. 

Amendament de compromis între REGI/6251 

 

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

Proiect de amendament 1133 
=== BUDG/3665 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3665 = Amendament de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 02 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  02 21 06       550 000 275 000 550 000 275 000 

Rezervă           

Total       550 000 275 000 550 000 275 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Soluții inteligente pentru telemuncă: munca la distanță în sectoarele nedigitalizate  

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Proiectul-pilot a primit calificativul A în urma evaluării CE și se adresează industriilor nedigitalizate. Ar 

trebui să încerce să identifice regiunile cu un indice mic de integrare tehnologică digitală (DTII) și o 

valoare mică a indicelui facilitatorilor transformării digitale (DTEI). Operaționalizarea actualelor 

pregătitoare va căuta să găsească potrivirea perfectă între tehnologiile digitale (media socială, volumele 

mari de date, internetul obiectelor, robotica, imprimarea 3D, securitatea cibernetică, serviciile mobile, 

inteligența artificială, tehnologia cloud etc.) și fiecare industrie (aeronautică, automobile, biotehnologie, 

alimentație, substanțe chimice, construcții, produse cosmetice, apărare, inginerie electrică și electronică 
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etc.), dar și să implice părțile interesate din industriile cele mai afectate de lipsa de digitalizare și de 

operaționalizare a muncii la distanță. Proiectul ar putea, de asemenea, să furnizeze planuri pentru situații 

de urgență pentru fiecare industrie, oferind mecanisme de protecție pentru procese și lucrători pentru a 

asigura continuarea activităților acestora. Proiectul-pilot ar trebui să se ocupe, de asemenea, de 

industriile considerate de importanță strategică. 

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: 

SARS-COV2 obligă toate sectoarele economice să se adapteze, să se digitalizeze și să se adapteze la 
telemuncă pentru a-și continua activitățile. Din păcate, coronavirusul a luat pe nepregătite un număr mare de 
sectoare industriale. Fiecare adoptă soluții individuale, în loc să lucreze împreună. Uniunea Europeană ar 
trebui să dezvolte, pe baza know-how-ului și a experiențelor existente la nivel european, un nou concept de 

telemuncă inteligentă, care să le permită celor mai complexe industrii să își adapteze activitatea și activitățile 
la contextul actual. 

Amendament de compromis între BUDG/4018 

 

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

Proiect de amendament 1134 
=== BUDG/3666 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3666 = Amendament de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 02 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  02 21 07       350 000 175 000 350 000 175 000 

Rezervă           

Total       350 000 175 000 350 000 175 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Contracte inteligente – Standarde europene pentru protocoalele de tranzacții automate 

care execută contracte 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Obiectivul acestui proiect-pilot este să evalueze fezabilitatea tehnică și legală a adoptării la nivelul întregii 

UE a tehnologiei contractelor inteligente și să stabilească cerințe pentru protocoalele contractelor 

inteligente, pentru a permite contractelor inteligente să reprezinte contracte valide din punct de vedere 

juridic în temeiul dreptului contractelor din statele membre. Proiectul-pilot ar trebui să evalueze, prin 

urmare, cerințele care trebuie îndeplinite de contractele inteligente pentru a se conforma principiilor 
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dreptului european al contractelor și pentru a garanta interesele cetățenilor și consumatorilor europeni.  

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

Contractele inteligente sunt protocoale de tranzacții automate bazate pe tehnologia registrelor distribuite care 
reglementează execuția termenilor unui contract. Pe măsură ce adoptarea acestor tehnologii devine tot mai 
frecventă, se impune clarificarea cerințelor impuse contractelor inteligente pentru a asigura că respectă pe 
deplin principiile dreptului european al contractelor. Un proiect-pilot al UE ar analiza cerințele comune din 

Uniune, evitând fragmentarea pe piața unică digitală în ceea ce privește validitatea contractelor inteligente. 

Amendament de compromis între JURI/6412 

 

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

Proiect de amendament 1135 
=== BUDG/3667 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3667 = Amendament de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 02 21 08 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente P lăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  02 21 08       600 000 300 000 600 000 300 000 

Rezervă           

Total       600 000 300 000 600 000 300 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Spațiul feroviar unic european — Coridorul prototip München-Verona 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Acest proiect-pilot intenționează să ofere sprijin, cunoștințe și, într-o etapă ulterioară, învățăminte 

valoroase pentru accelerarea finalizării în curs a spațiului feroviar unic european. Proiectul-pilot ar 

trebui să identifice și să remedieze deficiențele din cadrul ecosistemului feroviar, analizând o rută 

selectată, cu o abordare holistică axată pe operațiuni transfrontaliere.  

Ruta pentru proiectul-pilot ar trebui să fie cea dintre München și Verona. Trei state membre 

(DE/Bavaria, AT/Tirol și IT/Veneto) ar fi implicate de-a lungul liniei care include una dintre emblemele 

proiectelor de construcție transfrontalieră a infrastructurii TEN-T: Tunelul de bază Brenner. 

Abordarea holistică ar trebui să asigure identificarea tuturor  aspectelor și nevoilor și luarea în 

considerare a acestora în condiții de egalitate. Scopul este de a acoperi întregul lanț de transport: de la 

clienți, la operatorii de transport, întreprinderile feroviare, precum și administratorii de infrastructură și 
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organismele de reglementare. 

Obiectivul principal este de a stabili un set comun de norme pentru infrastructura coridorului care 

acoperă trei jurisdicții și de a elimina obstacolele care decurg în ceea ce privește traficul feroviar. În 

prezent, aceste tipuri de acorduri comune nu sunt prevăzute în legislație. Acțiunile necesare în acest scop 

și care ar putea aduce beneficii altor infrastructuri europene ar trebui să includă:  

cerințele obligatorii de a se implica în procesul de colaborare în luarea deciziilor în cadrul operațiunilor 

de trafic feroviar și de a încheia acorduri de performanță obligatorii între toate părțile interesate într -un 

transport feroviar de marfă (multimodal); 

alocarea strategică a capacității infrastructurii feroviare pentru diferite tipuri de trafic (adică cu mai 

mulți ani în avans), în acest caz în special pentru traficul internațional de marfă feroviar, ținând seama 

de nevoile și cerințele generale ale Italiei, Austriei și Germaniei, precum și de transportul rutier alternativ 

care tranzitează Alpii; 

gestionarea capacității și gestionarea traficului la nivelul coridorului propus, de exemplu prin asigurarea 

guvernanței sau numirea unei entități supranaționale responsabile de definirea și impunerea unor astfel 

de norme și proceduri în mod obligatoriu; 

cerințele pentru luarea în comun a deciziilor de către organismele de reglementare în domeniul feroviar 

în ceea ce privește traficul internațional dincolo de dispozițiile privind cooperarea dintre organismele de 

reglementare definite la articolul 57 din Directiva 2012/34/UE; 

gestionarea centralizată și automată comună a traficului, inclusiv interfețele cu sistemul de 

centralizare/semnalizare, asupra rețelelor diferiților administratori de infrastructură feroviară.  

Metodologia care apare în cursul desfășurării activității va fi bine documentată, astfel încât producția să 

nu se limiteze la a produce o rețetă pentru optimizarea rutei pilot, pentru a oferi o orientare europeană 

privind bunele practici, potențial aplicabilă în întregul spațiu feroviar unic european. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

În pofida unei creșteri a volumului de mărfuri, ponderea modală a transportului rutier și feroviar de marfă a 
rămas substanțial neschimbată în ultimii 20 de ani. În ceea ce privește previziunile viitoare, se preconizează 
că transportul rutier își va menține poziția predominantă. Întrucât principalii factori determinanți pentru 
alegerea unui mod de transport de marfă sunt legați de costuri, de timpul și de calitatea serviciilor solicitate 

și oferite, proiectul-pilot urmărește, prin urmare, să identifice și să abordeze principalele probleme din 
sectorul feroviar legate de principalii factori determinanți. 

Amendament de compromis între TRAN/5520 

 

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

Proiect de amendament 1144 
=== BUDG/3676 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

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

Se adaugă: PP 02 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  02 21 09       700 000 350 000 700 000 350 000 

Rezervă           

Total       700 000 350 000 700 000 350 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Proiectul „Orașe inteligente” (IRS): Conceptul de noi stații feroviare pentru orașe 

inteligente ecologice și incluzive din punct de vedere social 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Proiectul-pilot intenționează să dezvolte o metodologie comună pentru transformarea stațiilor existente 

sau pentru conceperea unor stații noi în sisteme socio-tehnice care funcționează simultan ca motoare 

ecologice ale orașului pentru mediul înconjurător, dar și ca noi centre urbane care agregă mai multe 

servicii integrate pe deplin cu o mobilitate eficientă din punct de vedere energetic și favorabilă incluziunii 

sociale. 

Proiectul-pilot este destinat să contribuie la realizarea unei societăți neutre din punct de vedere climatic, 

precum și la punerea în aplicare a ODD ale ONU în cauză cu orașe, transporturi și infrastructuri 

sustenabile, inteligente și favorabile incluziunii, gestionarea resurselor, atenuarea schimbărilor climatice 

și adaptarea la acestea, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, sănătatea, protecția mediului și 

regenerarea biodiversității, utilizarea sustenabilă a terenurilor și egalitatea de gen. Ca atare, poate 

contribui în plus la activitățile de cercetare și inovare desfășurate de întreprinderea comună Shift2Rail 

sau de succesorul acesteia în contextul infrastructurii, al tehnologiei digitale și al multimodalității. 

Gările feroviare fac legătura între serviciile de mobilitate multimodală și restul mediului urban. În 

majoritatea cazurilor, acestea sunt, de asemenea, noduri ale rețelelor de transport, de energie, de 

telecomunicații, de distribuție a apei și de infrastructuri de eliminare a deșeurilor, cu o densitate ridicată 

a echipamentelor tehnice instalate. Ca atare, au un potențial neexploatat important, atât ca centre urbane 

vitale noi, cât și ca instalații de soluții de inginerie avansată pentru protecția mediului, soluții sustenabile 

privind mobilitatea, economia colaborativă și serviciile sociale, contribuind la atingerea obiectivelor 

Noului Pact verde în ceea ce privește: Mobilizarea industriei pentru o economie circulară, o 

aprovizionare cu energie curată și la prețuri accesibile, construirea de clădiri inteligente și eficiente din 

punct de vedere al utilizării resurselor, ambiții de poluare urbană zero, cu respectarea ecosistemelor și a 

biodiversității, punerea în aplicare a strategiei de la fermă la consumator etc., în legătură organică cu 

mobilitatea inteligentă și multimodală (transportul feroviar, e-mobilitatea, utilizarea în comun a 

autoturismelor, partajarea bicicletelor etc.). În plus, stațiile pot oferi un răspuns la crizele sanitare (de 

exemplu, COVID-19) și la dezastre naturale (din cauza schimbărilor climatice), deoarece pot fi readaptate 

sau convertite în centre de primire temporare, adăposturi, spitale și orice altă tipologie care are nevoie de 

spații largi. 

Toate aceste obiective vor fi integrate și realizate în cadrul propunerilor de proiect elaborate pentru stații 

cu o metodologie comună. 

Scopul modelului este de a dezvolta o nouă analiză a conceptului, care ar trebui să reprezinte o schimbare 

de paradigmă în proiectarea tuturor activităților sociale legate de stațiile feroviare în toate domeniile în 

care își desfășoară activitatea, lărgindu-i scopul și funcțiile inițiale ca un simplu punct de plecare/sosire a 

transportului feroviar. Noua stație de cale ferată poate fi nu numai o facilitate care irosește mai puțină 

energie, mai puțin poluantă, ci, de fapt, o centrală ecologică în oraș, care contribuie la un sold pozitiv net 

pentru mediu. În același timp, poate deveni un nod dens al activităților economice și sociale care sunt 

inerent integrate cu soluții de mobilitate eficiente din punct de vedere energetic, multiplicând 
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oportunitățile de creștere economică și incluziune socială. 

În același timp, poate deveni un nod dens al activităților economice și sociale care sunt inerent integrate 

cu soluții de mobilitate eficiente din punct de vedere energetic, multiplicând oportunitățile și soluțiile de 

creștere economică, economie colaborativă și incluziune socială. 

Pentru a atinge un nivel adecvat de interoperabilitate a rețelelor de transport din UE, este necesar un 

anumit grad de standardizare a caracteristicilor esențiale ale gărilor și, în consecință, majoritatea 

elementelor fundamentale ale proiectării și funcționării stației de cale ferată pot contribui la punerea în 

aplicare a inovării într-o măsură mai mare. Din acest motiv, proiectarea, exploatarea și gestionarea 

noului concept de gară feroviară trebuie să se desfășoare în conformitate cu un cadru european comun 

sau o metodologie europeană comună care, deși permite o marjă suficientă de manevră pentru a ține 

seama de condițiile locale specifice sau de oportunitățile predominante, poate garanta în continuare 

gradul necesar de armonizare și obiectivele comune. 

În plus, Uniunea Europeană trebuie să stabilească metode și instrumente pentru o mai bună evaluare a 

impactului, în toate dimensiunile lui, al modelelor inovatoare care afectează practicile de planificare 

urbană și mobilitatea urbană în general. O metodologie comună pentru ra ționalizarea și coordonarea 

acestor instrumente va ajuta factorii de decizie să elaboreze politici de sprijinire a participării actorilor 

publici și privați la punerea în aplicare a unor soluții inovatoare și coordonate pentru mobilitate. Prin 

urmare, metodologia care rezultă ar trebui să includă principii de modelare a afacerilor, modele 

economice bazate pe comportament și abordări proiectate în comun, care să vizeze integrarea conceperii 

în proiectarea infrastructurii tehnice. Includerea factorilor socioeconomici ai mobilității și a 

comportamentelor și afacerilor favorabile mediului și incluziunii va conduce și va completa inovarea 

generată în gări și în împrejurimile acestora, oferind în același timp actorilor economici stimulente 

pentru investiții. 

Reunirea directorilor de stații și a operatorilor feroviari, a primarilor și a administrațiilor locale, a 

operatorilor de transport public și privat, a instituțiilor europene, a organismelor reprezentative ale 

cetățenilor, a ONG-urilor și a instituțiilor de cercetare în jurul unui plan comun destinat mediului urban 

înconjurător, inclusiv a stațiilor publice, va raționaliza intervențiile publice și investițiile private, oferind, 

în același timp, un cadru instituțional modelului care va fi creat.  

Proiectul va fi dezvoltat prin punerea în aplicare a cel puțin 4 „laboratoare vii” în 4 țări diferite ale UE. 

Va urma o cale de cercetare aplicată care combină cercetarea fundamentală cu proiectarea și crearea de 

noi modele care ar putea fi adaptabile și aplicabile în contexte reale. 

Pe de o parte, partenerii proiectului vor coopera pentru a cunoaște, înțelege și explica ce opțiuni 

operaționale pot face ca stațiile de cale ferată și vecinătatea lor să devină principala forță motrice a 

practicilor sustenabile de mobilitate, de logistică și de muncă, precum și a unor infrastructuri reziliente, 

adaptate atunci când este necesar. Profitând de rezultatele cercetării urbane de bază, proiectul va analiza 

în continuare modul în care părțile interesate pot beneficia pe deplin de noul model propus, care 

urmărește crearea de valoare pentru părțile interesate și cetățeni.  

Laboratoarele vii vor fi elaborate după cum urmează: 

1) organizarea de ateliere cu părți interesate angajate pentru a stabili o metodologie de lucru și o 

structură de gestionare pentru pilot și pentru a lansa activitățile de co-proiectare a proiectului în cadrul 

colaborării deschise și al interfeței cu întreprinderea comună Shift2Rail sau cu succesorul acesteia;  

2) organizarea de ateliere pentru a evalua potențialul stațiilor de cale ferată subdezvoltate ca 

infrastructuri multifuncționale, noduri de mobilitate și de ecologizare urbană, în ceea ce privește posibila  

lor contribuție la obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, precum și obiectivele UE aferente Pactului 

verde; 

3) dezvoltarea criteriilor metodologice și definirea rezultatelor cantitative și calitative pentru co-

proiectarea și transformarea stațiilor de cale ferată în infrastructuri multifuncționale, noduri de 

mobilitate și de ecologizare urbană, asigurând, în același timp, o evaluare adecvată a rezultatelor obținute 
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odată ce planul este pus în aplicare în raport cu așteptările inițiale.  

4) O abordare deschisă și în continuă perfecționare a gestionării stațiilor va permite cetățenilor să co-

elaboreze soluții de mobilitate alternativă pentru incluziunea socială, economia colaborativă și 

mobilitatea electronică și inteligentă și le vor pune în aplicare într-un mod mai flexibil. Adoptarea 

coerentă a modelului ar trebui să ajute administrațiile locale și naționale să atingă următoarele obiective: 

- promovarea coeziunii teritoriale prin mijloace de transport public și soluții alternative de mobilitate;  

- decarbonizarea mobilității și a surselor urbane de energie; 

- definirea unor mecanisme care să asigure punerea în aplicare a principiilor economiei circulare în 

cadrul fiecărei întreprinderi și a unor servicii prestate în gară și aflate în continuitate cu mediul 

înconjurător;  

- promovarea de noi parteneriate, în special între administrațiile publice, marile grupuri industriale, 

instituțiile locale și IMM-uri, integrând în același timp cetățenii și soluțiile colaborative de dimensiuni 

reduse în procesul general de planificare și de elaborare a politicilor; 

- înțelegerea modului în care aceste infrastructuri pot fi utile  pentru comunitate în caz de criză/criză 

sanitară/catastrofe naturale; 

5) organizarea unei conferințe finale care să prezinte rezultatele proiectului în fiecare laborator viu și 

prezentarea modelelor atinse de gări transformate. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

TRAN/5519 

Orașele pot contribui în mod esențial la soluționarea problemelor legate de schimbările climatice și de 
incluziunea socială prin capacitatea lor de a aborda problemele de mediu, economice și sociale prin 
potențialul de inovare, prin acțiuni la nivel local și prin infrastructuri îmbunătățite. Ca parte integrantă a 

infrastructurii municipale de utilități și de mobilitate, este necesar un nou concept de stație de cale ferată, 
elaborat în comun de cetățeni, administrații și operatori de transport, pentru a multiplica impactul orașelor ca 
soluție socio-tehnică pentru mobilitatea sustenabilă, schimbările climatice, economia colaborativă și 
incluziunea socială. 

Amendament de compromis între TRAN/5519 

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

Proiect de amendament 1128 
=== BUDG/3660 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3660 = Amendament de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 02 21 10 

 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  02 21 10       3 500 000 1 750 000 3 500 000 1 750 000 

Rezervă           

Total       3 500 000 1 750 000 3 500 000 1 750 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Efectul vehiculelor eficiente din punct de vedere energetic și al vehiculelor generatoare 

de energie solară asupra capacității rețelei și a infrastructurii de încărcare  

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Întrucât extinderea infrastructurii de încărcare și creșterea capacității rețelei sunt aspecte importante 

pentru ca Pactul verde al UE să aibă succes, la nivelul cererii acest lucru poate fi îmbunătățit atât prin 

creșterea eficienței energetice, cât și prin creșterea cantității de energie produse la bordul vehiculelor. 

Programele de studiu menționează ca domenii de acțiune atât eficiența energetică a vehiculelor, cât și 

inovațiile în ceea ce privește rețeaua/infrastructura de  încărcare care utilizează soluții de încărcare 

inteligente. Cu toate acestea, nu au existat studii care să se axeze pe combinația dintre eficiența 

energetică la nivel de vehicul, generarea de energie la bordul vehiculului și impactul asupra 

infrastructurii de încărcare și care să testeze în condiții reale rezultatele acestei combinații cu ajutorul 

unor proiecte-pilot. Pactul verde al UE a anunțat că sunt necesare 1 milion de stații de încărcare pentru a 

face față nevoilor apărute odată cu introducerea vehiculelor electrice. Axarea pe eficiența energetică și pe 

generarea de energie solară la bordul vehiculelor ar putea duce la scăderea cererii de energie pentru 

infrastructura de încărcare. Prin urmare, politica în acest domeniu poate fi adaptată pentru a valorifica 

această oportunitate. Studiile efectuate într-o etapă incipientă arată rezultate promițătoare. O creștere de 

20 % până la 40 % a eficienței energetice a vehiculelor are drept efect scăderea cu aproape 60 % a cererii 

de energie a acestor vehicule. În plus, un operator de rețea din Țările de Jos a arătat că s-ar putea ajunge 

la o scădere a investițiilor necesare în infrastructura de încărcare pentru vehiculele electrice cu peste 30 

%. Aceste rezultate sunt obținute în urma autoîncărcării vehiculelor eficiente din punct de vedere 

energetic, capabile să se încarce într-un ritm rapid chiar și folosind rețele de 220-230 V. Modelele de flux 

energetic ale RTO-urilor ar putea fi utilizate pentru a determina cu mai multă precizie acest efect.  

Obiectivul acestui proiect-pilot este de a evalua eficiența energetică a vehiculelor personale, a vehiculelor 

de transport public și a vehiculelor utilitare (în kilometri parcurși per kWh consumat), precum și de a 

evalua potențialul de producere a energiei solare la bordul vehiculelor, prin realizarea de experimente în 

condiții reale de utilizare. Prin intermediul acestui proiect-pilot se vor realiza unele dintre primele 

experimente axate pe generarea de energie solară la bordul vehiculelor și pe scară mai largă, în diferit e 

modalități și locații. Cerințele legate de taxarea fiecărui vehicul stabilite după experiment vor putea 

furniza dovezi în favoarea consolidării politicii UE privind stimularea și accelerarea reducerii emisiilor 

generate de transporturi. În plus, o astfel de politică adaptată va stimula dezvoltarea de lanțuri valorice 

ale UE pentru generarea de energie solară la bordul vehiculelor, o evoluție care are, la rândul său, 

potențialul de a crește oportunitățile de ocupare a forței de muncă.  

Va fi realizat un studiu comparativ cu privire la nevoile de încărcare ale vehiculelor cu un grad scăzut și 

ale celor cu un grad ridicat de eficiență energetică. Se urmărește ca specificațiile în ceea ce privește 

numărul maxim de pasageri, capacitatea de încărcare sau volumul vehiculelor să fie comparabile. Pe 

lângă criteriul eficienței energetice, evaluarea va urmări și rezultatele vehiculelor generatoare de energie 

în raport cu cele ale vehiculelor care nu generează energie. Potențialul de generare de energie al 

vehiculelor diferă în funcție de locație și, prin urmare, diferite locații din UE vor fi evaluate, cu un accent 

special pe țările din sudul și estul Uniunii Europene. 

În cele din urmă, se va evalua modul în care ar putea fi reduse numărul elementelor conectate la 

infrastructura de încărcare și distanța dintre acestea. În concluzie, acest proiect-pilot poate oferi 

informații utile privind efectele eficienței energetice a vehiculelor și ale generării de energie solară la 

bordul acestora, putând oferi astfel o valoare adăugată elaborării de politici ale UE care să permită 
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dezvoltarea vehiculelor electrice și să stimuleze lanțurile valorice și ocuparea forței de muncă din Uniune 

în acest domeniu. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013,  

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

Propunerea vizează evaluarea corelației dintre economiile realizate în cadrul conversiei energetice a 
vehiculelor și capacitatea de generare de energie solară vehiculelor electrice, pe de o parte, și cerințele unui 
vehicul asociate cu cererea de energie furnizată de către infrastructura de încărcare. Eficiența energetică 

combinată cu generarea la bordul vehiculelor a energiei solare are un impact pozitiv asupra autonomiei 
bateriei, a vitezei de încărcare (în km/h) și va scădea necesarul de energie ce trebuie furnizat vehiculului de 
către infrastructura de încărcare. 

Amendament de compromis între ITRE/5034 

 

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

Proiect de amendament 1136 
=== BUDG/3668 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3668 = Amendament de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postul PP 03 20 02 — Proiect-pilot — Evaluarea provocărilor și a oportunităților aduse de noile tehnologii 
și de canalele digitale de distribuție pentru activitățile de supraveghere a pieței  

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  03 20 02 300 000 75 000 p.m. 150 000 p.m. 150 000 90 000 45 000 90 000 195 000 

Rezervă           

Total 300 000 75 000 p.m. 150 000 p.m. 150 000 90 000 45 000 90 000 195 000 

Justificare: 

Deoarece PP a demarat doar în 2020, aceste credite suplimentare ar asigura implementarea adecvată a PP. În 
plus, dat fiind că se sugerează noi perspective în acest sens, ar putea fi necesare credite suplimentare.  

Amendament de compromis între IMCO/6355 

 

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

Proiect de amendament 1137 
=== BUDG/3669 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3669 = Amendament de compromis 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 03 21 01 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  03 21 01       650 000 325 000 650 000 325 000 

Rezervă           

Total       650 000 325 000 650 000 325 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Forum european privind deșeurile alimentare 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

În timpul producției și consumului de alimente se risipește o cantitate uluitoare de alimente. În prezent, se 

estimează că în fiecare an în UE se produc 88 milioane de tone de deșeuri alimentare, iar costurile risipei 

de alimente sunt estimate la 143 miliarde EUR. În timp ce aproape 20 % din alimentele produse în UE se 

pierd sau sunt risipite, o zi din două circa 36 de milioane de oameni nu își pot permite o masă de calitate. 

În afară de aceasta, deșeurile alimentare au un impact enorm asupra mediului, reprezentând aproximativ 

6 % din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din UE, și pun o presiune inutilă asupra unor resurse 

naturale limitate, cum ar fi utilizarea terenurilor și a apei.- 

Se estimează că peste 50 % din deșeurile alimentare (47 milioane de tone) sunt produse de gospodării,  la  

nivelul consumatorilor. Prin urmare, intervențiile focalizate pe gospodării și pe consumatori sunt 

esențiale pentru o reducere ambițioasă a risipei de alimente, cu beneficii economice, sociale și de mediu 

semnificative. Conform Eurobarometrului, consumatorii recunosc ei înșiși că ar putea face ceva pentru a 

preveni risipa alimentară. 

Recomandările de acțiune pentru prevenirea risipei de alimente elaborate de Platforma UE privind 

pierderile și risipa de alimente cuprind deja o listă de recomandări de acțiune la nivelul consumatorilor. 

Cu toate acestea, există o necesitate clară de a dezvolta în continuare aceste recomandări, de a le susține 

cu date și de a găsi noi modalități de a-i educa pe consumatori cu privire la ce să facă și ce să nu facă.  

Așadar, proiectul-pilot urmărește să mobilizeze o rețea de cercetători și profesioniști în contextul 

Platformei existente a UE privind pierderile și risipa de  alimente, care să strângă date și să vină cu o 

sumedenie de soluții practice confirmate cu dovezi pentru a reduce risipa de alimente la nivelul 

gospodăriilor/consumatorilor. Experții Forumului vor lucra la un set de instrumente și recomandări 

bazate pe date concrete privind reducerea risipei de alimente de consum. 

Experții Forumului din statele membre vor elabora modalități de a pune laolaltă intervenții 

multidimensionale în diferite domenii și vor identifica instrumente care pot fi aplicate în campaniile de 

reducere a risipei de alimente de consum. Managerii de campanie, împreună cu cercetătorii, vor evalua 

succesul potențial al diferitelor abordări. Instrumentele multidimensionale vor include recomandări 

nutriționale, reciclarea, publicitatea, donațiile, acțiunile comunitare, soluțiile TIC etc. 

Aceste recomandări vor fi pe mai multe niveluri, destinate direct consumatorilor, guvernelor naționale, 

autorităților locale, instituțiilor de învățământ, întreprinderilor și altor grupuri-țintă relevante. UE ar 

acționa în limitele competențelor sale, oferind instrumente de lucru cu baze de date, care pot fi folosite la  

nivel național. 

Forumul va publica recomandări, bazate pe date concrete, pentru reducerea risipei de alimente de 

consum, iar rezultatul urmărit va fi un compendiu cu cele mai bune practici. Comisia Europeană va 

coordona partea administrativă, iar proiectul va dura inițial un an, cu posibilitate de prelungire, în 

funcție de rezultate. 
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Obiectivele și rezultatele preconizate ale proiectului-pilot: 

- Analiza măsurilor existente legate de deșeurile alimentare de consum din statele membre;  

- Evaluarea activităților existente identificate, în funcție de fezabilitatea, aria de cuprindere și eficacitatea 

lor; 

- Cercetarea și colectarea de date cu privire la diverse acțiuni de prevenire a risipei de alimente de 

consum; 

- Definirea protocoalelor de cercetare și recomandări pentru cercetări suplimentare, adaptate și derulate 

la nivel național și regional; 

- Elaborarea unui set de instrumente multidimensionale, pe mai multe niveluri, bazate pe date concrete, 

care să poată fi aplicate de statele membre și de administrațiile regionale și locale.  

La sfârșitul acestui proiect-pilot, va fi publicat un raport prin care Parlamentului și statelor membre li se 

vor comunica rezultatele. Raportul și rezultatele proiectului-pilot vor fi traduse în toate limbile oficiale ale 

UE și vor fi puse la dispoziția părților interesate din statele membre. O prezentare a rezultatelor cercetării 

va fi organizată la sediul Parlamentului European. 

Acest proiect-pilot ar contribui clar la eforturile UE de a răspunde provocărilor legate de climă și de 

mediu, aliniindu-se astfel la viziunea politică a Parlamentului pentru viitor. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1 301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

Prevenirea risipei de alimente se numără printre prioritățile Comisiei Europene, fiind un element-cheie al 
strategiei „De la fermă la consumator” care face parte din Pactul verde european.  

În plus, Rezoluția Parlamentului European din 16 mai 2017 referitoare la „inițiativa din domeniul utilizării 
eficiente a resurselor: reducerea deșeurilor alimentare, îmbunătățirea securității alimentare” a îndemnat la 
intensificarea cooperării în domeniul inițiativelor de prevenire a risipei de alimente scoțând în evidență 

importanța schimbului de bune practici și punerii în comun a cunoștințelor. Educația consumatorilor este 
recunoscută drept un domeniu critic în care este necesar un efort concertat pentru a reduce risipa alimentară.  

Amendament de compromis între ENVI/5404 

 

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

Proiect de amendament 1138 
=== BUDG/3670 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3670 = Amendament de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 03 21 02 

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

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  03 21 02       500 000 500 000 500 000 500 000 

Rezervă           

Total       500 000 500 000 500 000 500 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Proiect-pilot — Instrumentul de monitorizare a proprietății în mass-media 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Tehnologia digitală a redus costurile de intrare în domeniul mass-mediei și a deschis o piață strict 

reglementată pentru o întreagă serie de noi actori. Cum însă modelul de afaceri al mass -mediei 

tradiționale se dezintegrează în paralel, se poate observa o tendință de concentrare a proprietății. Cu toate 

că internetul continuă să fie un instrument tehnologic pentru a accesa o varietate nelimitată de oferte, 

disfuncționalitățile pieței, deficiențele în materie de reglementare și natura distribuției algoritmice a 

știrilor conduc la limitări semnificative ale pluralismului mass-mediei, care constituie o condiție 

prealabilă importantă pentru libertatea de informare și de exprimare.  

Prin urmare, transparența în ceea ce privește proprietatea asupra mass-mediei este considerată o condiție 

prealabilă esențială pentru protejarea acestor libertăți. Aceasta crește nivelul de alfabetizare mediatică a 

publicului și permite un control eficace al concentrării, precum și adoptarea unor măsuri de 

reglementare. 

Proiectul-pilot: 

va crea baze de date accesibile publicului, cu funcționalități de căutare, pentru până la 6 țări europene în 

limbile respective, pentru a oferi profiluri ale celor mai relevante mijloace de informare în masă care 

modelează opinia publică, precum și ale entităților corporative și ale persoanelor fizice din spatele 

acestora. Metodologia de selectare a eșantionului, de cercetare, analiză și prezentare a datelor se bazează 

pe o metodologie existentă care este bine documentată, testată deja și implementată în alte părți ale lumii 

și, prin urmare, poate fi considerată un instrument acceptat pe scară largă și legitim în acest domeniu; 

va conține o parte descriptivă care să însoțească baza de date și să pună în context mediul specific țării în 

care funcționează mass-media, inclusiv o evaluare juridică detaliată care se bazează pe un model aplicat 

pe scară largă pentru a permite efectuarea unei analize globale comparative;  

va include măsurarea, calcularea și publicarea a cel mult zece indicatori ai riscurilor la adresa 

pluralismului mediatic în domeniile juridic, economic și tehnic, pe baza unei metodologii fiabile și testate 

care se sprijină pe munca deja desfășurată de MPM (Media Pluralism Monitor - instrumentul de 

monitorizare a pluralismului mass-mediei) în acest domeniu; 

va publica și promova constatările și utilizarea acestora prin intermediul resursei online în sine, dar și 

prin acțiuni de sprijin, cum ar fi evenimente de lansare și conferințe de presă.  

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

Pornind de la lecțiile învățate din punerea în aplicare a proiectului-pilot privind monitorizarea proprietății în 
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mass-media, finanțat în cadrul bugetului 2020 într-o serie de state membre selectate, acest proiect-pilot va 
asigura, cu credite de angajament și de plată suplimentare, punerea în aplicare a Instrumentului de 
monitorizare a proprietății în mass-media în cel puțin același număr de state membre suplimentare ca cele 

vizate de proiectul din 2020. 

Amendament de compromis între CULT/5909 

 

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

Proiect de amendament 1139 
=== BUDG/3671 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3671 = Amendament de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 03 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  03 21 03       300 000 150 000 300 000 150 000 

Rezervă           

Total       300 000 150 000 300 000 150 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Monitorizarea impactului zonelor libere și orientări pentru o viitoare modernizare din 

perspectiva Pactului verde european 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Pentru a contribui la dezvoltarea regională și pentru a crește competitivitatea, unele state membre au 

creat zone libere, care oferă o combinație atractivă de stimulente fiscale și tarifare, proceduri vamale 

simplificate și/sau un număr redus de dispoziții legislative. Deși zonele libere există de mulți ani în UE, s -

au desfășurat foarte puține cercetări privind impactul lor și puține procese cuprinzătoare de monitorizare 

și evaluare a performanței lor. În plus, zonele libere sunt utilizate din ce în ce mai mult în afara Uniunii 

Europene, în special în țările în curs de dezvoltare, cu obiectivul de a atrage investiții străine directe. 

În iulie 2019, Comisia Europeană a prezentat o propunere de decizie a Consiliului în vederea aplicării 

recomandării OCDE privind creșterea transparenței în zonele libere. Deși această propunere este 

binevenită, prezentul proiect-pilot va ajuta Comisia să elaboreze o evaluare a impactului celor mai 

relevante zone libere din statele membre, cum ar fi centrele logistice, zonele specializate într -un anumit 

sector sau zonele libere cu activități multiple (o zonă formată din cele două tipuri de zone sau specializată 

în mai multe sectoare), să analizeze contribuțiilor lor economice directe și indirecte, impactul lor social și 

asupra mediului, precum și sprijinul pe care zonele libere îl acordă integrării regionale și competiti vității 

și să le pună în balanță cu costurile estimate ale acestor zone libere pentru toate statele membre ale 

Uniunii. În plus, proiectul ar compara utilizarea zonelor libere din Uniunea Europeană cu utilizarea lor 

de către jurisdicțiile țărilor terțe. 

Având obiectivul general de a examina dacă stimulentele fiscale pentru aceste zone libere sunt efective, 

studiul ar trebui să analizeze îndeosebi estimările privind crearea de locuri de muncă (și calitatea 

locurilor de muncă create) și impactul zonelor libere asupra investițiilor străine directe atrase de statul 

membru respectiv (de exemplu, ar fi fost realizate aceste investiții în acea țară chiar și în absența zonei 

libere?). În măsura posibilului, studiul ar putea analiza, de asemenea, riscul ca întreprinderile autohtone 

existente să se relocalizeze de pe teritoriul național în zona liberă și ar putea furniza exemple, dacă este 

cazul. În măsura posibilului, proiectul ar trebui să compare aceste rezultate cu studiile existente care 
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analizează indicatori similari pentru zone din afara Uniunii Europene. 

În plus, acest studiu ar trebui să includă o serie de reflecții cu privire la elaborarea de orientări europene 

care să asigure un impact social și de mediu al zonelor libere conform cu obiectivele Pactului verde  

european. Prezentul proiect va elabora propuneri care să asigure că statele membre acordă stimulente 

fiscale și în funcție de o serie de indicatori sociali și de mediu, pentru a determina actualele și viitoarele 

zone libere să contribuie la dezvoltarea durabilă, de exemplu prin specializarea în activități de producție 

în domeniul energiei din surse regenerabile sau al produselor inovatoare care oferă soluții necostisitoare 

pentru a îndeplini obiectivele Acordului de la Paris. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

În UE există peste 70 de zone libere, în diferite state membre: unele state membre au mai multe astfel de 
zone, iar altele niciuna. Deși au fost create inițial pentru a promova dezvoltarea regională și a crește 
competitivitatea, anumite zone libere au provocat îngrijorarea Comisiei (ancheta privind ajutoarele de stat) 

sau a Parlamentului European (studiul Comisiei PANA privind porturile libere). Prezentul proiect-pilot are 
scopul de a asigura evaluarea de către Comisie a impactului și eficienței acestor zone libere, de a compara 
utilizarea lor în țări terțe și de a propune îmbunătățiri în vederea alinierii lor la obiectivele Pactului verde 
european. 

Amendament de compromis între ECON/6109 

 

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

Proiect de amendament 1141 
=== BUDG/3673 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3673 = Amendament de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 04 

Rubrică: 

Spațiu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 04 21 

Rubrică: 

2021 

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

Se adaugă: PP 04 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  04 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 — Proiect-pilot - Gestionarea pandemiilor la nivelul UE 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Se adaugă următoarele: 

Gestionarea la nivelul UE a COVID-19 necesită un sprijin pe termen lung pentru punerea în aplicare a 

unui sistem adecvat de monitorizare a măsurilor de distanțare socială. 

Având în vedere modul în care pandemia de COVID-19 a afectat țările UE, atât în privința numărului de 

decese, cât și a impactului dramatic asupra economiilor UE, utilizarea unui sistem de geolocalizare la 

nivel european, bazat pe sistemul GNSS European - Galileo, capabil să acționeze ca punct de contact 

între autorități și cetățeni, ar putea sprijini țările să abordeze această problemă pe termen lung și ar putea 

genera beneficii socioeconomice semnificative. 

Proiectul are drept obiectiv construirea de strategii de urgență pentru ieșirea din criza COVID-19 și 

pentru perioada post-criză, vizând, de asemenea, și alte potențiale pandemii, prin dezvoltarea unei soluții 

de monitorizare standardizate, cu o acoperire la nivelul UE, și care să fie aprobată de autoritățile statelor 

membre. Aceasta ar urma să integreze soluțiile naționale concepute pentru zone limitate din cadrul UE și 

să se sincronizeze cu inițiativele naționale aflate în derulare, cum ar fi cele care vizează „distanțarea 

socială”, „carantina obligatorie” sau „izolarea la domiciliu”. 

Coordonarea proiectului trebuie să fie asigurată în cooperare cu toate statele membre, pentru a lua în 

calcul specificitatea fiecărei țări; de asemenea, proiectul ar putea beneficia de susținere din partea 

fiecărei autorități locale/naționale în limbile lor oficiale și ar putea fi integrat în propriile lor 

infrastructuri IT. 

Autoritățile din domeniul protecției civile și autoritățile naționale din domeniul sănătății publice din 

statele membre și de la nivelul UE ar trebui să fie implicate în dezvoltarea soluției propuse, pentru a 

defini nevoile existente. Aceste autorități vor colecta și vor gestiona datele anonimizate la nivelul UE.  

Aproape toate telefoanele inteligente vândute în UE sunt compatibile cu sistemul Galileo. Galileo va oferi 

una dintre cele mai promițătoare îmbunătățiri în ceea ce privește precizia localizării, prin introducerea 

dublei frecvențe pentru sporirea preciziei localizării până la o rază de acoperire de 1 metru și, prin 

urmare, va fi în măsură să monitorizeze mișcările utilizatorilor și să furnizeze autorităților publice 

posibilități de monitorizare și date statistice mai precise. Galileo va fi sprijinit de o metodologie și o 

tehnologie inovatoare (de exemplu, de algoritmi noi și de alte tipuri de integrare a datelor colectate de 

senzori) care utilizează alte tipuri de tehnologie bazate pe proximitate, adaptate folosirii în interiorul 

clădirilor, precum Bluetooth, și va realiza verificări încrucișate a datelor furnizate de operatorii de 

telecomunicații. În acest mod, odată ce toate sursele diferite au fost combinate prin intermediul 

algoritmilor IA, toate aceste date pot fi reunite pentru a genera „hărți termice” și pentru a oferi 

autorităților, într-un mediu unic, o posibilitate de vizualizare mai completă. 

Proiectul a fost elaborat pe baza unor elemente specifice prin care se urmărește, în special:  

- trimiterea de informații generice utile și de actualizări zilnice pentru utilizatori cu privire la 

comportamentul care trebuie adoptat în timpul unei situații de urgență; 
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- punerea la dispoziția utilizatorilor a posibilității de a interacționa cu autoritățile și sistemele de sănătate, 

de exemplu, de a informa autoritățile cu privire la simptome timpurii sau de a efectua rezervări pentru 

teste de depistare;  

- trimiterea de alerte a posteriori utilizatorilor al căror traseu s-a intersectat cu cel al utilizatorilor care au 

fost diagnosticați ulterior ca fiind infectați, sprijinind astfel izolarea inteligentă și măsurile de carantină 

adoptate de autorități; 

- crearea unei hărți termice conținând date de localizare puse la dispoziție în mod colaborativ de către toți 

utilizatorii, anonimizate în mod adecvat, indicând în același timp „punctele cu risc ridicat de infectare”; 

- crearea posibilității ca autoritățile să recupereze istoricul de călătorie al persoanei infectate și să alerteze 

toate persoanele care au intrat în contact cu aceasta în perimetrul și în intervalul de timp în care există 

un risc de contagiune; 

- trimiterea unei alerte preliminare persoanelor care pătrund într-un perimetru de 10 metri stabilit în 

jurul unei locații vizitate recent de o persoană infectată; 

Funcționalitățile proiectului-pilot ar asigura o valoare adăugată pentru: 

- cooperarea transfrontalieră și transregională, garantând circulația neîntreruptă a cetățenilor și a 

mărfurilor și evitând măsurile de limitare pe scară largă a mișcării persoanelor (proiectul-pilot ar implica 

mai multe state membre/regiuni); 

- scalabilitatea și fiabilitatea informațiilor generate; 

- o monitorizare mai bună și un control optimizat al răspândirii bolii la nivel regional sau mondial, 

facilitând astfel deciziile conexe, de exemplu, cele privind distribuția de ventilatoare mecanice către zone 

specifice, sprijinind cercetările medicale, contribuind la prevenirea cazurilor de creștere exponențială a 

infectărilor și permițând monitorizarea și verificarea autorizațiilor de mobilitate în format digital;  

- accesul la modele statistice și bazate pe IA îmbunătățite, având la bază colectarea de date cu privire la 

propagarea simptomelor asociate (prin urmare, nu numai pe baza testelor confirmate).  

Proiectul-pilot va explora, de asemenea, posibilitatea de integrare cu alte surse sau alte aplicații, prin 

intermediul semnalelor Bluetooth sau al datelor provenind de la operatorii de telecomunicații. Toate 

datele colectate și tratate ar trebui să aibă la bază o protecție strictă a confidențialității și a datelor cu 

caracter personal, inclusiv, dacă este cazul, principiul anonimizării datelor și al consimțământului în 

cunoștință de cauză al utilizatorilor. Acesta ar trebui să respecte recomandările AEPD cu privire la 

funcția de colectare a datelor și la toate dispozițiile RGPD în ceea ce privește termenii și condițiile care 

permit o colectare individuală a datelor în cazul unei pandemii. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

Soluția Galileo ar urma să se bazeze pe bunele practici ale statelor membre și va constitui un model de 
cooperare transfrontalieră și transnațională, evitând astfel fragmentarea existentă. Precizia localizării 

asigurată de receptoarele GNSS standard distribuite în masă, care este de 5-10 metri (și între 20 și 30 de 
metri în mediul urban) nu este perfect calibrată și ar putea genera un număr mare de rezultate „fals pozitive”. 
Utilizarea de către Galileo a sistemului GNSS cu frecvență dublă înseamnă că receptorul primește mai multe 
semnale radio de la fiecare satelit pe frecvențe diferite. O astfel de capacitate este un factor-cheie prin care 
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Galileo se diferențiază. 

Amendament de compromis între ITRE/5038 

 

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

Proiect de amendament 1151 
=== BUDG/3683 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3683 = Amendament de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postul PP 07 20 06 — Proiect-pilot — O sferă publică europeană: o nouă ofertă media online pentru tinerii 
europeni 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  07 20 06 2 500 000 625 000 p.m. 1 250 000 p.m. 1 250 000 2 000 000 1 000 000 2 000 000 2 250 000 

Rezervă           

Total 2 500 000 625 000 p.m. 1 250 000 p.m. 1 250 000 2 000 000 1 000 000 2 000 000 2 250 000 

Justificare: 

Proiectul sprijină obiectivele Strategiei UE pentru tineret și Agendei UE pentru cultură: de a aduce UE mai 
aproape de tineri; de a aborda chestiunile care îi preocupă; de a-i încuraja să devină cetățeni activi; de a le 
face cunoscute mai multe limbi cu ajutorul unui buget majorat, de 2 milioane EUR; de a promova coeziunea 

socială prin cultură și creativitate; de a promova inovarea, ocuparea forței de muncă și creșterea în sectoarele 
creative. Acesta se înscrie în traiectoria trasată de Comunicarea privind consolidarea identității europene prin 
educație și cultură. 

Amendament de compromis între BUDG/4024 

 

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

Proiect de amendament 1145 
=== BUDG/3677 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

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

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       1 200 000 600 000 1 200 000 600 000 

Rezervă           

Total       1 200 000 600 000 1 200 000 600 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Observatorul european al discursului, destinat să combată dezinformarea după COVID -

19 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 
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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 

acesteia. 

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. 

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 
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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: 

LIBE/5816 

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.  

Compromis cu LIBE/5816 

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

Proiect de amendament 1170 
=== BUDG/4031 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

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

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       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Rezervă           

Total       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Rubrică: 

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

Europa 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Se adaugă următoarele: 

Combaterea dopajului în sport este esențială pentru a proteja integritatea sportului și valorile sale de fair 

play, respect și solidaritate. De asemenea, promovează un stil de viață sănătos și starea de bine a tuturor 

cetățenilor. Totuși, combaterea dopajului este din ce în ce mai dificilă. Astăzi, pentru a depista cazurile de 

înșelăciune, sistemul antidoping se bazează  pe instrumente mai sofisticate decât simpla realizare de 

„analize de sânge și de urină”. În prezent, majoritatea infracțiunilor de dopaj pot fi detectate prin 

investigații. Prin urmare, sistemul antidoping se confruntă cu necesitatea de a avea capacitatea  de a 

desfășura investigații, de a colabora cu agențiile de aplicare a legii și de a -i proteja pe avertizori. 

În realitate, un număr insuficient de organizații antidoping, din prea puține țări, îndeplinesc condițiile 

respective, ceea ce compromite apariția la nivel mondial a unui sistem antidoping cât mai puternic. 
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Situația este critică și merită punerea în practică a unei strategii specifice care să includă colaborarea 

strânsă cu agențiile de aplicare a legii din toate țările europene.  

Având în vedere că autoritățile de aplicare a legii și agențiile guvernamentale dispun de competențe de 

investigare 

pentru a combate sursa și furnizarea substanțelor ilegale, iar investigațiile descoperă, în multe cazuri, 

dovezi ale încălcării normelor antidoping, proiectul urmărește în primul rând elaborarea de protocoale 

pentru organizațiile antidoping europene pentru a asigura colectarea de probe și schimbul de informații 

între acestea și autoritățile de aplicare a legii. În plus, această abordare necesită o amplă punere în  

aplicare a proiectului. Proiectul nu ar trebui să se limiteze la câteva state membre, ci mai degrabă să 

vizeze acoperirea tuturor țărilor europene, inclusiv a celor din afara UE, pentru a permite o armonizare 

suficientă a standardelor de investigare în regiune și pentru a evita slăbirea eficienței procesului, lăsând 

prea multe părți interesate în afara sistemului armonizat. 

Prin urmare, sfera proiectului depășește mult sportul, fiind necesare o cooperare transsectorială și 

investiții semnificative, estimate la aproximativ 1,5 milioane EUR. 

Ținând seama de cele de mai sus, acest proiect nu poate fi finanțat prin programele existente, cum ar fi 

programul Erasmus +. 

Obiectivele proiectului sunt următoarele: 

- să dezvolte un set de măsuri și activități complementare care să abordeze aspectele menționate mai sus și 

care să fie în mod concret benefice pentru un număr maxim de organizații antidoping europene și pentru 

sistemul antidoping în general; 

- să permită organizațiilor antidoping europene să colaboreze cu Agenția Mondială Antidoping (WADA) 

în desfășurarea de investigații, să îi protejeze pe avertizori și să coopereze în cadrul anchetelor comune cu 

agențiile de aplicare a legii și cu rețeaua globală de anchetatori; 

- să dezvolte capacitatea sistemului european antidoping, să reducă prevalența dopajului în sport și să 

maximizeze beneficiile pentru sănătate generate de practicarea sportului curat de către tineretul 

european. 

Programul ar urma să se bazeze pe următorii patru piloni: 

1. asistența pentru dezvoltarea unui cadru legislativ solid care să permită schimbul de informații între 

organizațiile antidoping, agențiile de aplicare a legii și WADA, precum și protecția avertizorilor;  

2. asistența pentru dezvoltarea celui mai bun mecanism (forumuri, conferințe sau platforme online) 

pentru schimbul de informații cu privire la legislații și cele mai bune practici, la investigații și la protecția  

avertizorilor; 

3. asistența pentru consolidarea capacității organizațiilor antidoping în cadrul investigațiilor prin sesiuni  

de formare a angajaților sau prin angajarea de experți; precum și 

4. asistența pentru a permite organizațiilor antidoping să contribuie la rețelele globale de anchetatori.  

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 sportivii 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 
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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: 

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: 

Numai WADA și câteva organizații antidoping au capacitatea de a investiga, de a colabora cu autoritățile de 
aplicare a legii și de a-i proteja pe avertizori. 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 la realizarea obiectivelor UE prin protejarea sănătății publice și prin furnizarea de noi 
instrumente de combatere a criminalității organizate. 

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

Proiect de amendament 1152 
=== BUDG/3684 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3684 = Amendament de compromis 

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

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       1 600 000 800 000 1 600 000 800 000 

Rezervă           

Total       1 600 000 800 000 1 600 000 800 000 

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 naționa le. Aceasta 

a generat o presiune puternică asupra regiunilor transfrontaliere, care reprezintă 40 % din teritoriul 
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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 transfronta liere (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 cooper are 

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 

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 
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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 exis tente 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 

domenii. Ea ar trebui să se bazeze pe experiența acumulată în timpul punerii în aplicare a altor iniția tive, 

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, 
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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 (sănăta te, 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: 

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 
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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.  

Amendament de compromis între EMPL/5616 

 

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

Proiect de amendament 1153 
=== BUDG/3685 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3685 = Amendament de compromis 

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

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 — 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 

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. Individualismul societății 

duce la 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 și definiții diferite. La nivelul UE au avut loc mai multe inițiative la scară mică : 

Sinteza politică intitulată „Singurătatea – o sarcină repartizată inegal în Europa”, care prezintă dovezi și 

date cu privire la acest subiect. 

Proiectul VulnerABLE a vizat o mai bună înțelegere a celor mai bune modalități de îmbunătățire a 

sănătății persoanelor care trăiesc în situații vulnerabile și izolate, de identificare și recomandare a unor 
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strategii politice bazate pe date concrete, de sensibilizare a publicului cu privire la constatări și de 

sprijinire a consolidării capacităților în statele membre. 

O evaluare inter pares cu participarea mai multor state membre, axată pe proiecte, măsuri și strategii de 

abordare a izolării sociale, a singurătății și a excluziunii sociale în rândul persoanelor în vârstă, a avut 

loc în Germania în septembrie 2019. 

Sondajul european privind calitatea vieții, care oferă informații despre singurătate, printre altele raportul 

„Viața, munca și COVID-19”, care urmează să fie publicat. 

Deși aceste activități oferă perspective diferite și parțiale asupra singurătății, este ev ident că este nevoie de 

un studiu cuprinzător, care să utilizeze date comparabile, pentru o imagine mai completă în vederea 

găsirii unor soluții eficiente și sustenabile, cu implicarea părților interesate. Prin urmare, studiul ar 

trebui să ofere o nouă valoare adăugată, evitând în același timp suprapunerile. 

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 ce 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. 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 sănă tății 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 și să prezinte în mod coerent cele mai bune practici și recomandări 

pentru combaterea problemelor de excluziune socială și sănătate mintală legate de singurătate. 

Proiectul are 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 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 
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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 socia lă și 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 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.  

Amendament de compromis între BUDG/4026 

 

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

Proiect de amendament 1156 
=== BUDG/3688 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3688 = Amendament de compromis 

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

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       450 000 225 000 450 000 225 000 

Rezervă           

Total       450 000 225 000 450 000 225 000 

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. 
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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 p latformă 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 

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 posibilită ților 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 
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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. 

Amendament de compromis între CULT/5904 

 

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

Proiect de amendament 1157 
=== BUDG/3689 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3689 = Amendament de compromis 

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

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       60 000 30 000 60 000 30 000 

Rezervă           

Total       60 000 30 000 60 000 30 000 

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 
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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;  

- 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.  

Amendament de compromis între FEMM/6216 

 

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

Proiect de amendament 1158 
=== BUDG/3690 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3690 = Amendament de compromis 

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

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 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Rezervă           

Total       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 
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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 % d in 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 te rmen 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, ce l 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. 

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 
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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: 

- 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: 
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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 pr in 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 a l celor mai 

săraci. 

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 
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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 progres ive 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 

(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. 
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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. 

Amendament de compromis între EMPL/5617 

 

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

Proiect de amendament 1159 
=== BUDG/3691 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3691 = Amendament de compromis 

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

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       500 000 250 000 500 000 250 000 

Rezervă           

Total       500 000 250 000 500 000 250 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Reprezentarea și includerea refugiaților și migranților în mass-media 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 
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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 deciz ie 

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 

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. 
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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. 

Amendament de compromis între CULT/5905 

 

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

Proiect de amendament 1160 
=== BUDG/3692 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3692 = Amendament de compromis 

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

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       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 — 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 
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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. 

Amendament de compromis între AFCO/6431 

 

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

Proiect de amendament 1161 
=== BUDG/3693 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3693 = Amendament de compromis 

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

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       400 000 200 000 400 000 200 000 

Rezervă           

Total       400 000 200 000 400 000 200 000 

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 
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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 

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. 
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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.  

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). 
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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. 

Amendament de compromis între R-E//7470 

 

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

Proiect de amendament 1162 
=== BUDG/3694 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3694 = Amendament de compromis 

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

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 P lăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  07 21 11       160 000 80 000 160 000 80 000 

Rezervă           

Total       160 000 80 000 160 000 80 000 

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 
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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 
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. 

Amendament de compromis între CULT/5907 

 

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

Proiect de amendament 1163 
=== BUDG/3695 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3695 = Amendament de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 07 21 12 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente P lăţi Angajamente Plăţi 

PP  07 21 12       150 000 75 000 150 000 75 000 

Rezervă           

Total       150 000 75 000 150 000 75 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Îmbunătățirea ocupării forței de muncă pentru persoanele cu dizabilități prin intermediul 

modelului de întreprindere favorabilă incluziunii 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

1. Introducere 

Persoanele cu dizabilități sunt cele mai expuse riscului de a fi excluse de la angajare — discriminarea are 
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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. Ega litatea 

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. 

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 
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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: 

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 
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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 principa lii 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. 

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.  
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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. 

Amendament de compromis între EMPL/5621 

 

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

Proiect de amendament 1164 
=== BUDG/3696 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

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

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 07 21 13 

 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 13       150 000 75 000 150 000 75 000 

Rezervă           

Total       150 000 75 000 150 000 75 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Violența domestică - evaluarea impactului programelor care vizează agresorii ca 

instrument de prevenire a repetării acestor acte în diferite țări europene  
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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 împrejurările în care sunt acestea puse în aplicare, a celor cărora le sunt destinate, 

precum și o evaluare a impactului asupra prevenirii repetării violenței.  

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 pus în 

aplicare 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.  

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.  

Amendament de compromis între GUE/8009 

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

Proiect de amendament 1154 
=== BUDG/3686 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3686 = Amendament de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Se adaugă: PP 07 21 14 

 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 14       800 000 400 000 800 000 400 000 

Rezervă           

Total       800 000 400 000 800 000 400 000 

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. 

Amendament de compromis între AFCO/6429 

 

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

Proiect de amendament 1155 
=== BUDG/3687 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3687 = Amendament de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 07 21 15 

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

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

PP  07 21 15       150 000 75 000 150 000 75 000 

Rezervă           

Total       150 000 75 000 150 000 75 000 

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, 

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: 
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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. 

Amendament de compromis între FEMM/6215 

 

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

Proiect de amendament 1142 
=== BUDG/3674 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3674 = Amendament de compromis 

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

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       60 000 30 000 60 000 30 000 

Rezervă           

Total       60 000 30 000 60 000 30 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Integrarea IA în economia circulară 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Europa este bine plasată pentru a beneficia de potențialul inteligenței artificiale (IA) în calitate de 

utilizator, de creator și de producător. Aceasta dispune de centre de cercetare excelente, de întreprinderi 

nou-înființate inovatoare, de o poziție de prim rang pe plan mondial în domeniul roboticii și de o industrie 

prelucrătoare și a serviciilor competitivă. Europa produce peste un sfert din toți roboții industriali și de 

servicii profesionale și joacă un rol important în dezvoltarea și utilizarea aplicațiilor  informatice pentru 

întreprinderi și organizații, precum și a aplicațiilor pentru sprijinirea e-guvernării. 

Europa a dezvoltat o infrastructură informatică puternică și deține volume mari de date publice și 

industriale. Cu toate acestea, deși soluțiile digitale europene pot să promoveze economia circulară, să 

sprijine decarbonizarea tuturor sectoarelor și să reducă amprenta ecologică și socială a produselor 

introduse pe piața UE, sectorul trebuie să treacă la rândul lui printr-o transformare ecologică. Amprenta 

ecologică semnificativă a sectorului tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) este estimată la 5 -9 % 

din consumul total de energie electrică la nivel mondial și la peste 2 % din totalul emisiilor. Aceste cifre 

nu vor face decât să crească în următorii ani. 

Europa are nevoie de centre de date, de telecomunicații și de industrii în domeniul TIC eficiente din 

punct de vedere energetic, care utilizează surse regenerabile de energie, reutilizează energia generată de 

deșeuri în fiecare etapă a activității lor, sunt responsabile din punct de vedere social și sunt angajate în 

fața comunității în care își exercită activitatea. Toate echipamentele legate de IA ar trebui să fie 

proiectate, achiziționate, consumate și reciclate în conformitate cu principii eficiente din punct de vedere 

energetic și cu procese pe deplin circulare – design de durată, întreținerea adecvată, construcție cu 

materiale reciclate și demontare și reciclare ușoară. 
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Eforturile de promovare a IA determină întreprinderile să concureze pentru a construi modele mai solide 

care să livreze performanțe mai bune. Această întrecere pe piață reprezintă însă o mare amenințare 

pentru mediu, deoarece cu cât este mai mare modelul, cu atât consumă mai multă energie.  

Unele studii indică faptul că calculele necesare pentru cercetarea aprofundată, o filială a AI care 

configurează calculatoarele să îndeplinească sarcini prin experiență, au crescut de 300 000 de ori în 

perioada 2012-2018. Testarea modelelor de IA implică un consum mare de energie, deoarece e ste foarte 

„flămândă de date” – cu cât consumă mai multe date, cu atât necesită mai multă energie. Elementele 

fundamentale ale testării IA implică, de asemenea, luarea unor matrice mari și înmulțirea acestora 

pentru a le extinde și a le face mai competente. Pe măsură ce acestea cresc, modelul devine mai precis, 

dar, în același timp, mai multă energie este irosită, deoarece sunt necesare mai multe calcule pentru 

procesul de învățare. 

Pentru ca întreprinderile europene din domeniul IA să prospere indiferent de dimensiunea lor, deoarece 

contribuie la atingerea obiectivelor UE neutre din punct de vedere al climei, și să devină responsabile din 

punct de vedere social, proiectul-pilot va oferi orientări pentru industriile legate de IA privind modul de a 

accesa tehnologia, sistemele și cele mai bune practici care le vor permite să își integreze toate procesele în 

economia circulară. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

Justificare: 

Proiectul-pilot va oferi orientările necesare pentru toate industriile legate de IA în vederea accesării 
tehnologiei, a sistemelor și a celor mai bune practici care le vor permite să își integreze toate procesele în 
economia circulară. 

Într-o serie de evenimente, va încuraja industria, mediul științific și mediul academic să facă schimb de 
strategii și bune practici. 

Amendament de compromis între JURI/6413 

 

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

Proiect de amendament 1143 
=== BUDG/3675 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3675 = Amendament de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 09 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  09 21 02       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Rezervă           

Total       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 
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Rubrică: 

Proiect-pilot — Centura perfectă - mai multă vigoare pentru centura verde (spațiile verzi proteja te) 

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.  

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 posibilita tea 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 
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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, 

(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. 

Amendament de compromis între ENVI/5414 

 

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

Proiect de amendament 1166 
=== BUDG/3698 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3698 = Amendament de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 09 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  09 21 03       180 000 90 000 180 000 90 000 

Rezervă           

Total       180 000 90 000 180 000 90 000 

Rubrică: 

Proiect-pilot — Evaluarea opțiunilor pentru utilizarea hidrogenului în transportul maritim  

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Pentru modurile de transport cel mai dificil de decarbonizat, precum transportul maritim, sunt explorate 

diferite opțiuni. De exemplu, Maersk, cel mai mare transportator de marfă din lume, examinează 
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propulsia flotei proprii cu ajutorul alcoolilor, precum și al amoniacului și al biometanului. Alți 

transportatori colectează date de pe urma primelor experiențe cu propulsia pe bază de hidrogen/pile de 

combustie. Rămân deschise mai multe întrebări referitoare la utilizarea hidrogenului în sectorul 

transportului maritim, printre care: 

1. Cum să se garanteze că hidrogenul este „verde” (obținut prin electroliza apei cu ajutorul energiei din 

surse regenerabile), nu „albastru”, și că este produs din energia în surplus și, prin urmare, nu folosește 

energia din surse regenerabile din rețea care ar fi necesară în altă parte?  

2. În ce cazuri se utilizează hidrogenul ca alternativă la transportul maritim cu baterii electrice? Iar 

atunci când se utilizează hidrogenul drept combustibil, în ce cazuri este propulsia  cu tehnologia pilelor de 

combustie opțiunea preferabilă și în ce cazuri este mai eficient să se utilizeze amoniac sau alcooluri 

produse pe bază de hidrogen? Ambele întrebări pot fi abordate în cadrul unui proiect-pilot care evaluează 

opțiunile de producere și utilizare a hidrogenului într-o zonă de coastă cu infrastructură de transport 

maritim. Porturile sunt poli naturali pentru hidrogen, deoarece ele reprezintă noduri de infrastructură 

pentru conectarea la parcurile eoliene din larg; furnizarea și depozitarea hidrogenului importat din 

străinătate; aprovizionarea diferiților transportatori; injectarea în conducte pentru transportul intern.  

Întrebările pot fi abordate într-un studiu combinat de teren cu următoarele instrumente: 

1. o analiză cost-beneficii pentru diferite scenarii de producere a hidrogenului pentru transportul 

maritim: parcuri eoliene onshore/offshore; în cazul scenariului „offshore” se face diferența între 

electroliza onshore/offshore (și, prin urmare, conectarea cu țărmul printr-o linie electrică versus printr-o 

conductă de hidrogen) 

2. o analiză cost-beneficii pentru diferite utilizări ale hidrogenului pentru transportul maritim într-un 

ciclu de producție închis desfășurat în zona portuară: propulsia pe bază de pile de combustie versus 

metanol/etanol versus amoniac 

Analiza ar trebui să includă, de asemenea, o evaluare a obstacolelor și a costurilor juridice și de 

autorizare respective. 

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 întreaga Europă, sunt concepute și realizate laboratoare și proiecte de pionierat care utilizează hidrogen 
pentru diferite aplicații. Europa se pregătește pentru următoarea tranziție energetică - transformarea 
transporturilor. Combustibilii generați cu ajutorul energiei electrice din surse regenerabile reprezintă o 
oportunitate uriașă pentru a transpune în practică ambițiile Pactului verde în sectorul transporturilor. În 

același timp, extinderea producției și utilizării hidrogenului este un proiect cu o valoare adăugată europeană 
importantă, întrucât costurile enorme de investiții în cercetare și dezvoltare trebuie să fie acoperite colectiv 
pentru a depăși problemele asociate unor comportamente oportuniste. 

Amendament de compromis între BUDG/4028 

 

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

Proiect de amendament 1167 
=== BUDG/3699 === 
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Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3699 = Amendament de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Articolul PP 15 21 — 2021 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: PP 15 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  15 21 01       175 000 87 500 175 000 87 500 

Rezervă           

Total       175 000 87 500 175 000 87 500 

Rubrică: 

Proiect-pilot - Observatorul european pentru combaterea impunității 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Proiectul-pilot (PP) are drept scop instituirea unui Observator european pentru combaterea impunității, 

bazat pe necesitatea de a promova combaterea impunității pentru încălcări grave ale drepturilor omului și 

pentru crime împotriva umanității, având în vedere principiul responsabilității ca pilon central al 

arhitecturii juridice internaționale. 

Obiectivul Observatorului ar trebui să fie acela de a oferi o abordare la nivelul UE menită să asigure o 

implicare adecvată a dimensiunii și a controlului parlamentar atât la nivel european, cât și la nivel 

național. 

Proiectul-pilot ar trebui să se bazeze pe dreptul la o cale de atac și la despăgubiri al victimelor încălcărilor 

grave ale dreptului internațional al drepturilor omului și al victimelor încălcărilor grave ale dreptului 

internațional umanitar. Pentru a elimina impunitatea, proiectul-pilot ar avea scopul de a aborda cele mai 

sensibile chestiuni în contextul dreptului internațional privind drepturile omului (de exemplu, execuțiile 

extrajudiciare și disparițiile forțate), precum și nevoile grupurilor celor mai vulnerabile (de exemplu, 

copii, tineri, femei, minorități și persoane strămutate în interiorul țării). Aceasta include conturarea unor 

soluții pentru eliminarea eventualelor obstacole din calea accesului victimelor la justiție și pentru 

promovarea sistemelor de justiție internaționale, inclusiv a justiției de tranziție, în cazul căreia principiul 

responsabilității este periclitat în cea mai mare măsură. 

Instituirea unei structuri permanente a UE pentru monitorizarea și realizarea de activități în acest 

domeniu ar putea îmbunătăți cu adevărat lupta împotriva impunității și principiul responsabilității.  

Principalele sale activități ar include: 

1. Sensibilizarea cu privire la situațiile neraportate și la încălcările drepturilor omului, în special ca o 

continuare concretă a rezoluțiilor de urgență ale Parlamentului European, prin identificarea și 

sprijinirea organismelor și actorilor relevanți de pe teren și prin coordonarea acțiunilor, în strânsă 

cooperare cu toate organismele și mecanismele relevante ale UE și internaționale; instituirea unei 

platforme care să amplifice vocea victimelor și răspunsul UE în acest sens.  

Monitorizarea pe scară largă a impunității pentru încălcarea drepturilor omului și a atacurilor asupra 

rolului Curții Penale Internaționale, având în vedere comunicarea comună către Parlamentul European 
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și Consiliu referitoare la Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația pentru perioada 

2020-2024; 

2. Sprijinirea activității Rețelei europene privind genocidul și crearea de sinergii pentru a asigura o 

dimensiune parlamentară prin intermediul unei cooperări strânse între autoritățile naționale 

(parlamente), Parlamentul European, adunările parlamentare din țările terțe și organizațiile societății 

civile; sprijinirea sistemului judiciar să ancheteze și să urmărească penal crimele internaționale și 

evaluarea eforturilor comune ale statelor membre ale UE și ale Uniunii Europene în ceea ce privește 

aplicarea dreptului penal și a jurisprudenței, în special prin adoptarea legislației relevante și construirea 

rețelelor necesare cu reprezentanți oficiali și neoficiali la nivel național și european;  

3. Promovarea unor sisteme multidisciplinare de responsabilitate (inclusiv CPI) și a unor procese de 

despăgubire în medii dificile, eliminarea decalajului dintre mecanisme și victime (denumite și 

„supraviețuitori”), prin asigurarea unei abordări centrate pe victime; 

4. Îmbunătățirea profilului și vizibilității angajamentului UE în combaterea impunității prin intermediul 

unui eveniment anual la nivel înalt (de exemplu, Zilele europene pentru combaterea impunității), 

campanii specifice și publicarea de rapoarte și crearea de noi parteneriate și rețele la nivel mondial, cu un 

potențial efect multiplicator la nivel multilateral, regional și local; 

5. Contribuția la punerea în aplicare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU și a obiectivului 

16 al acesteia de a crea mecanisme mai bune de tragere la răspundere, asigurarea accesului la justiție 

pentru toți și promovarea societăților pașnice și favorabile incluziunii. 

Justificare: 

Impunitatea reprezintă o amenințare gravă la adresa păcii și securității internaționale, precum și o provocare 
majoră și un obiectiv prioritar pentru UE. Este necesar ca UE să contribuie la eforturile de a combate în mod 
eficace infracțiunile grave și încălcările grave ale drepturilor omului. Este esențial să existe o abordare la 
nivelul UE, coerentă și eficientă, menită să asigure o implicare adecvată a dimensiunii și a controlului 

parlamentar atât la nivel european, cât și la nivel național, printr-un mecanism dedicat. Această acțiune 
reprezintă o contribuție la ODD 16. 

Amendament de compromis între AFET/6572 

 

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

Proiect de amendament 1115 
=== BUDG/3602 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

BUDG/3602 = Amendament de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 02 — Agenția Uniunii Europene pentru Programul spațial (EUSPA) 

Se modifică comentariile după cum urmează: 

Se modifică textul după cum urmează: 

Grupa de funcții și 

gradul 

Agenția Uniunii Europene pentru Programul spațial (EUSPA) 

2021 2020 

Autorizate prin bugetul Uniunii Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 Autorizate prin bugetul Uniunii 

Posturi permanente Posturi temporare Posturi permanente Posturi temporare Posturi permanente Posturi temporare 

AD 16       

AD 15       

AD 14  1  1  1 

AD 13  3  2  3 

AD 12  8  1  8 
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AD 11  10  6  9 

AD 10  16  10  16 

AD 9 
 

30 

28 
 18  27 

AD 8 
 

49 

47 
 35  46 

AD 7 
 

32 

30 
 38  27 

AD 6 
 

4 

2 
 15  4 

AD 5  3  8  6 

AD Subtotal 
 

156 

148 
 134  147 

AST 11       

AST 10       

AST 9       

AST 8       

AST 7  1     

AST 6  1  1  1 

AST 5  1  1  2 

AST 4    1   

AST 3  1  1   

AST 2       

AST 1       

AST Subtotal 
 

4 

2 
 4  3 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Subtotal       

Total 
 

160 

150 
 138  150 

Total general 160 

150 
138 150 

Justificare: 

Agenția are nevoie de mult mai mulți angajați permanenți, ca urmare a mandatului său extins și a faptului că, 
din motive de securitate și de continuitate a activității, sunt necesari agenți temporari în locul agenților 
contractuali angajați pe termen scurt și al externalizării. 

Amendament de compromis între ITRE/5047 

 

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

Proiect de amendament 828 
=== S&D//7254 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 10 — Organismul autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice 
(OAREC) — Oficiu 

Se modifică comentariile după cum urmează: 

Se modifică textul după cum urmează: 

Grupa de funcții și Organismul autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC) - Oficiu 
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gradul 2021 2020 

Autorizate prin bugetul Uniunii Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 Autorizate prin bugetul Uniunii 

Posturi permanente Posturi temporare Posturi permanente Posturi temporare Posturi permanente Posturi temporare 

AD 16       

AD 15       

AD 14  1  1  1 

AD 13       

AD 12       

AD 11  1    1 

AD 10  2  1  2 

AD 9  2  1  2 

AD 8  2  3  2 

AD 7 2 2    2 

AD 6  2  5  2 

AD 5 2 1    1 

AD Subtotal 4 13  11  13 

AST 11       

AST 10       

AST 9       

AST 8       

AST 7       

AST 6  1    1 

AST 5  1  1  1 

AST 4  1  1  1 

AST 3    1   

AST 2       

AST 1       

AST Subtotal  3  3  3 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2 4      

AST/SC 1       

AST/SC Subtotal 4      

Total 8 16  14  16 

Total general 24 

16 
14 16 

Justificare: 

Cererea este neutră din punct de vedere bugetar. Oficiul ar urma să înlocuiască personalul extern și agenții 
contractuali actuali cu mai mulți membri ai personalului permanent, pentru a asigura durabilitatea activității 
OAREC. 

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

Proiect de amendament 825 
=== S&D//7251 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 15 — Agenția Europeană de Mediu (AEM) 

Se modifică comentariile după cum urmează: 

Se modifică textul după cum urmează: 

Grupa de funcții și 

gradul 

Agenția Europeană de Mediu (AEM) 

2021 2020 

Autorizate prin bugetul Uniunii Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 Autorizate prin bugetul Uniunii 

Posturi permanente Posturi temporare Posturi permanente Posturi temporare Posturi permanente Posturi temporare 
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AD 16       

AD 15  1  1  1 

AD 14  2    2 

AD 13 1 6  2 1 6 

AD 12  16 1 8  16 

AD 11  10  8  10 

AD 10  11  11  11 

AD 9  9  10  9 

AD 8  4  8  4 

AD 7 7 3  6  3 

AD 6 8 1  5  1 

AD 5  3    3 

AD Subtotal 16 

1 
66 1 59 1 66 

AST 11 1 2    2 

AST 10 2 5  2 1 5 

AST 9  12 1 6 2 12 

AST 8  11 1 5  11 

AST 7  11  8  11 

AST 6  11  9  11 

AST 5  7  9  7 

AST 4  1  11  1 

AST 3    7   

AST 2    1   

AST 1       

AST Subtotal 3 60 2 58 3 60 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Subtotal       

Total 19 

4 
126 3 117 4 126 

Total general 145 

130 
120 130 

Justificare: 

Sunt necesare resurse financiare și umane suplimentare, întrucât se preconizează că AEM va juca un rol 
esențial în sprijinirea acțiunilor legate de Pactul verde european în domeniul monitorizării și al raportării cu 
privire la strategia UE în materie de biodiversitate, economia circulară, adaptarea la schimbările climatice, 

COVID-19 și inițiativele pentru zero poluare. 

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

Proiect de amendament 829 
=== S&D//7255 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 19 — Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) 

Se modifică comentariile după cum urmează: 

Se modifică textul după cum urmează: 

Grupa de funcții și 

gradul 

Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) 

2021 2020 

Autorizate prin bugetul Uniunii Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 Autorizate prin bugetul Uniunii 

Posturi permanente Posturi temporare Posturi permanente Posturi temporare Posturi permanente Posturi temporare 
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AD 16       

AD 15  3  3  3 

AD 14  9  7  8 

AD 13  13  10  12 

AD 12  45  43  44 

AD 11  51  43  47 

AD 10  50  43  44 

AD 9  55  43  46 

AD 8 25 71  59  66 

AD 7  76  65  76 

AD 6 29 46  23  46 

AD 5    25  3 

AD Subtotal 54 419  364  395 

AST 11  2  2  2 

AST 10  7  7  7 

AST 9  9  6  8 

AST 8  10  16  19 

AST 7  19  22  15 

AST 6  20  25  15 

AST 5  38  33  39 

AST 4  44  55  52 

AST 3  28  46  44 

AST 2    7   

AST 1       

AST Subtotal  177  219  201 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Subtotal       

Total 54 596  583  596 

Total general 650 

596 
583 596 

Justificare: 

EMA are nevoie urgentă de personal cu competențe științifice și tehnice speciale pentru a răspunde crizei 
Covid-19 (și anume, pentru activitatea de evaluare științifică, monitorizarea siguranței, sprijinul în contextul 
penuriei de medicamente și publicarea de date clinice). 

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

Proiect de amendament 1172 
=== BUDG/4411 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

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

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 24 — Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) 

Se modifică comentariile după cum urmează: 

Se modifică textul după cum urmează: 

Grupa de funcții și 

gradul 

Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) 

2021 2020 

Autorizate prin bugetul Uniunii Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 Autorizate prin bugetul Uniunii 

Posturi permanente Posturi temporare Posturi permanente Posturi temporare Posturi permanente Posturi temporare 

AD 16       

AD 15  1    1 

AD 14    1   
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AD 13  3    3 

AD 12 
 

6 

5 
 3  5 

AD 11 
 

4 

3 
 2  3 

AD 10 
 

18 

16 
 5  16 

AD 9 
 

24 

22 
 4  22 

AD 8 
 

63 

58 
 21  58 

AD 7 
 

75 

70 
 29  70 

AD 6 
 

40 

35 
 26  30 

AD 5 
 

20 

18 
 41  23 

AD Subtotal 
 

254 

231 
 132  231 

AST 11       

AST 10       

AST 9       

AST 8       

AST 7       

AST 6  4    4 

AST 5 
 

20 

18 
 2  18 

AST 4 
 

53 

49 
 27  49 

AST 3 
 

61 

55 
 39  55 

AST 2 
 

11 

9 
 1  9 

AST 1    13   

AST Subtotal 
 

149 

135 
 82  135 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Subtotal       

Total 
 

403 

366 
 214  366 

Total general 403 

366 
214 366 

Justificare: 

EASO are un rol vital în gestionarea fluxurilor de solicitanți de azil. Evenimentele recente au demonstrat că 
este nevoie de o acțiune mai fermă la nivelul UE și de o abordare coordonată. Acest amendament este în 

conformitate cu solicitarea inițială a agenției. 

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

Proiect de amendament 827 
=== S&D//7253 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 
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S 03 01 26 — Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) 

Se modifică comentariile după cum urmează: 

Se modifică textul după cum urmează: 

Grupa de funcții și 

gradul 

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) 

2021 2020 

Autorizate prin bugetul Uniunii Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 Autorizate prin bugetul Uniunii 

Posturi permanente Posturi temporare Posturi permanente Posturi temporare Posturi permanente Posturi temporare 

AD 16       

AD 15  1    1 

AD 14  4  2  3 

AD 13  3  2  3 

AD 12  4  3  2 

AD 11  7  1  5 

AD 10  12  5  10 

AD 9  9  8  11 

AD 8  5  11  8 

AD 7  3  11  2 

AD 6 2   4  3 

AD 5       

AD Subtotal 2 48  47  48 

AST 11       

AST 10  4    4 

AST 9  3  2  2 

AST 8  4  4  3 

AST 7  5  1  7 

AST 6  6  6  6 

AST 5  2  7  2 

AST 4    4   

AST 3       

AST 2       

AST 1       

AST Subtotal  24  24  24 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Subtotal       

Total 2 72  71  72 

Total general 74 

72 
71 72 

Justificare: 

Sunt necesare resurse financiare și umane suplimentare pentru punerea în aplicare a cinci noi proiecte pe 
care agenția le-a identificat în urma procesului de consultare a părților interesate. 

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

Proiect de amendament 826 
=== S&D//7252 === 

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

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

S 03 01 28 — Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) 

Se modifică comentariile după cum urmează: 

Se modifică textul după cum urmează: 

Grupa de funcții și 

gradul 

Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust)  

2021 2020 

Autorizate prin bugetul Uniunii Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 Autorizate prin bugetul Uniunii 

Posturi permanente Posturi temporare Posturi permanente Posturi temporare Posturi permanente Posturi temporare 

AD 16       

AD 15       

AD 14  1  1  1 

AD 13  1    1 

AD 12  1    1 

AD 11  5  2  5 

AD 10  12  4  12 

AD 9  22  15  22 

AD 8  21  16  21 

AD 7 1 29  16  29 

AD 6  2  18  2 

AD 5 9 6  8  6 

AD Subtotal 10 100  80  100 

AST 11       

AST 10       

AST 9  1  1  1 

AST 8       

AST 7  1    1 

AST 6  5  7  5 

AST 5  52  24  52 

AST 4  48  33  48 

AST 3    42   

AST 2    16   

AST 1    1   

AST Subtotal  107  124  107 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Subtotal       

Total 10 207  204  207 

Total general 217 

207 
204 207 

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 962 
=== EPP//7049 === 

Depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

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

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 31 — Parchetul European (EPPO) 

Se modifică comentariile după cum urmează: 
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Se modifică textul după cum urmează: 

Grupa de funcții și 

gradul 

Parchetul European (EPPO) 

2021 2020 

Autorizate prin bugetul Uniunii Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 Autorizate prin bugetul Uniunii 

Posturi permanente Posturi temporare Posturi permanente Posturi temporare Posturi permanente Posturi temporare 

AD 16       

AD 15  1  1  1 

AD 14 
 

2 

1 
1   1 

AD 13  22 1   22 

AD 12  5     

AD 11 
 

9 

1 
 1  1 

AD 10 
 

10 

5 
   3 

AD 9 
 

4 

5 
1   3 

AD 8 
 

5 

2 
   2 

AD 7 
 

10 

8 
  2 7 

AD 6 
 

15 

10 
 2  3 

AD 5  5  1  1 

AD Subtotal 
 

88 

60 
3 5 2 44 

AST 11       

AST 10       

AST 9  1     

AST 8  1     

AST 7       

AST 6       

AST 5 
 

8 

4 
 1  4 

AST 4 
 

14 

5 
  2  

AST 3 
 

13 

12 
   3 

AST 2       

AST 1       

AST Subtotal 
 

35 

23 
 1 2 7 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2  4    3 

AST/SC 1       

AST/SC Subtotal  4    3 

Total 
 

123 

87 
3 6 4 54 

Total general 123 

87 
9 58 

Justificare: 

Funcționarea inițială a Parchetului European depinde de punerea la dispoziție a unor resurse adecvate pentru 
a face față întârzierilor și afluxurilor de noi cauze în timp util și în mod eficient.  

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

Proiect de amendament 612 
=== R-E//7491 === 
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Depus de Grupul Renew Europe, Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat), Grupul Alianței 
Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European, Grupul Verzilor/Alianța Liberă 
Europeană 

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

SECȚIUNEA I — PARLAMENTUL EUROPEAN 

Postul 1 4 0 0 — Alți agenți — Secretariatul general și grupurile politice 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

1 4 0 0 63 063 000 63 063 000 63 955 000 63 955 000 63 955 000 63 955 000 1 202 000 1 202 000 65 157 000 65 157 000 

Rezervă           

Total 63 063 000 63 063 000 63 955 000 63 955 000 63 955 000 63 955 000 1 202 000 1 202 000 65 157 000 65 157 000 

Justificare: 

Pentru funcționarea celor cinci noi comisii (fapt necunoscut la momentul întocmirii estimărilor PE).  

Acest amendament reinstituie estimările PE, astfel cum a cerut Biroul la 14 septembrie 2020.  

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

Proiect de amendament 618 
=== R-E//7497 === 

Depus de Grupul Renew Europe, Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat), Grupul Alianței 
Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European, Grupul Verzilor/Alianța Liberă 
Europeană 

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

SECȚIUNEA I — PARLAMENTUL EUROPEAN 

Postul 1 4 0 1 — Alți agenți — Securitate 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

1 4 0 1 31 622 000 31 622 000 38 160 000 38 160 000 38 160 000 38 160 000 -3 500 000 -3 500 000 34 660 000 34 660 000 

Rezervă           

Total 31 622 000 31 622 000 38 160 000 38 160 000 38 160 000 38 160 000 -3 500 000 -3 500 000 34 660 000 34 660 000 

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

SECȚIUNEA I — PARLAMENTUL EUROPEAN 

Postul 2 0 2 6 — Securitatea și supravegherea clădirilor 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

2 0 2 6 23 750 000 23 750 000 16 030 000 16 030 000 16 030 000 16 030 000 3 500 000 3 500 000 19 530 000 19 530 000 

Rezervă           

Total 23 750 000 23 750 000 16 030 000 16 030 000 16 030 000 16 030 000 3 500 000 3 500 000 19 530 000 19 530 000 

Justificare: 

Ajustare pentru Covid-19, neutră din punctul de vedere al bugetului, cerută de Birou la 14 septembrie 2020. 

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

Proiect de amendament 617 
=== R-E//7496 === 

Depus de Grupul Renew Europe, Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat), Grupul Alianței 
Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European, Grupul Verzilor/Alianța Liberă 
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Europeană 

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

SECȚIUNEA I — PARLAMENTUL EUROPEAN 

Postul 2 0 0 0 — Chirii 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

2 0 0 0 33 291 000 33 291 000 26 301 000 26 301 000 26 301 000 26 301 000 1 000 000 1 000 000 27 301 000 27 301 000 

Rezervă           

Total 33 291 000 33 291 000 26 301 000 26 301 000 26 301 000 26 301 000 1 000 000 1 000 000 27 301 000 27 301 000 

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

SECȚIUNEA I — PARLAMENTUL EUROPEAN 

Articolul 2 1 2 — Mobilier 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

2 1 2 7 400 000 7 400 000 5 910 000 5 910 000 5 910 000 5 910 000 -1 000 000 -1 000 000 4 910 000 4 910 000 

Rezervă           

Total 7 400 000 7 400 000 5 910 000 5 910 000 5 910 000 5 910 000 -1 000 000 -1 000 000 4 910 000 4 910 000 

Justificare: 

Ajustare pentru Covid-19, neutră din punctul de vedere al bugetului, cerută de Birou la 14 septembrie 2020.  

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

Proiect de amendament 613 
=== R-E//7492 === 

Depus de Grupul Renew Europe, Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat), Grupul Alianței 
Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European, Grupul Verzilor/Alianța Liberă 
Europeană 

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

SECȚIUNEA I — PARLAMENTUL EUROPEAN 

Postul 2 0 0 7 — Construcția de clădiri și amenajarea spațiilor 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

2 0 0 7 82 730 000 82 730 000 94 859 340 94 859 340 94 859 340 94 859 340 2 067 660 2 067 660 96 927 000 96 927 000 

Rezervă           

Total 82 730 000 82 730 000 94 859 340 94 859 340 94 859 340 94 859 340 2 067 660 2 067 660 96 927 000 96 927 000 

Justificare: 

Se reinstituie estimările PE, astfel cum a cerut Biroul la 14 septembrie 2020.  

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

Proiect de amendament 614 
=== R-E//7493 === 

Depus de Grupul Renew Europe, Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat), Grupul Alianței 
Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European, Grupul Verzilor/Alianța Liberă 
Europeană 

------------------------------- 
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SECȚIUNEA I — PARLAMENTUL EUROPEAN 

Articolul 3 0 2 — Cheltuieli de protocol și de reprezentare 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

3 0 2 910 500 910 500 845 500 845 500 845 500 845 500 13 000 13 000 858 500 858 500 

Rezervă           

Total 910 500 910 500 845 500 845 500 845 500 845 500 13 000 13 000 858 500 858 500 

Justificare: 

Pentru funcționarea celor cinci noi comisii (fapt necunoscut la momentul întocmirii estimărilor PE). 

Acest amendament reinstituie estimările PE, astfel cum a cerut Biroul la 14 septembrie 2020.  

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

Proiect de amendament 615 
=== R-E//7494 === 

Depus de Grupul Renew Europe, Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat), Grupul Alianței 
Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European, Grupul Verzilor/Alianța Liberă 
Europeană 

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

SECȚIUNEA I — PARLAMENTUL EUROPEAN 

Postul 3 0 4 2 — Reuniuni, congrese, conferințe și delegații 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

3 0 4 2 2 671 000 2 671 000 2 780 000 2 780 000 2 780 000 2 780 000 77 000 77 000 2 857 000 2 857 000 

Rezervă           

Total 2 671 000 2 671 000 2 780 000 2 780 000 2 780 000 2 780 000 77 000 77 000 2 857 000 2 857 000 

Justificare: 

Pentru funcționarea celor cinci noi comisii (fapt necunoscut la momentul întocmirii estimărilor PE).  

Acest amendament reinstituie estimările PE, astfel cum a cerut Biroul la 14 septembrie 2020.  

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

Proiect de amendament 616 
=== R-E//7495 === 

Depus de Grupul Renew Europe, Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat), Grupul Alianței 
Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European, Grupul Verzilor/Alianța Liberă 

Europeană 

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

SECȚIUNEA I — PARLAMENTUL EUROPEAN 

Articolul 3 2 0 — Achiziționarea de servicii de expertiză 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

3 2 0 7 137 000 7 137 000 6 629 500 6 629 500 6 629 500 6 629 500 862 000 862 000 7 491 500 7 491 500 

Rezervă           

Total 7 137 000 7 137 000 6 629 500 6 629 500 6 629 500 6 629 500 862 000 862 000 7 491 500 7 491 500 

Justificare: 
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Pentru funcționarea celor cinci noi comisii (fapt necunoscut la momentul întocmirii estimărilor PE).  

Acest amendament reinstituie estimările PE, astfel cum a cerut Biroul la 14 septembrie 2020. 

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

Proiect de amendament 611 
=== R-E//7490 === 

Depus de Grupul Renew Europe, Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat), Grupul Alianței 
Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European, Grupul Verzilor/Alianța Liberă 
Europeană 

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

SECȚIUNEA I — PARLAMENTUL EUROPEAN 

Capitolul 10 1 — REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE 

Se modifică cifrele după 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 1 5 151 000 5 151 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 346 000 346 000 2 346 000 2 346 000 

Rezervă           

Total 5 151 000 5 151 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 346 000 346 000 2 346 000 2 346 000 

Justificare: 

Rezerva a fost redusă cu 2 500 000 EUR în PB 2021. În decizia sa din 14 septembrie 2020, Biroul a solicitat 
reinstituirea estimărilor PE. Cu toate acestea, deoarece înființarea a cinci comisii parlamentare (neprevăzute 
la momentul întocmirii estimărilor) necesită credite suplimentare totale în valoare de 2 154 000 EUR, 
rezerva va fi reinstituită cu suma de numai 346 000 EUR, pentru a se respecta principiul neutralității 

bugetare. 

A se vedea amendamentele la liniile 1 4 0 0 - 3 0 2 - 3 0 4 2 - 3 2 0 pentru cele 2 154 000 EUR necesare 
pentru înființarea celor cinci noi comisii. 

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

Proiect de amendament 41 
=== JURI/6405 === 

Depus de Comisia pentru afaceri juridice 

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

Secțiunea IV — Curtea de Justiție a Uniunii Europene 

Articolul 1 0 4 — Misiuni 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

1 0 4 280 000 280 000 280 000 280 000 252 000 252 000 28 000 28 000 280 000 280 000 

Rezervă           

Total 280 000 280 000 280 000 280 000 252 000 252 000 28 000 28 000 280 000 280 000 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

Restabilirea PB este necesară pentru a suporta costurile misiunilor membrilor în 2021. Trebuie semnalat că 
creditele aferente acestei linii în PB 2021 au fost menținute la un nivel identic cu cel din bugetul pe 2020. O 
reducere cu 10 % pare excesivă. 

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

Proiect de amendament 42 
=== JURI/6406 === 
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Depus de Comisia pentru afaceri juridice 

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

Secțiunea IV — Curtea de Justiție a Uniunii Europene 

Postul 1 2 0 0 — Remunerații și indemnizații 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

1 2 0 0 267 837 000 267 837 000 272 780 000 272 780 000 271 160 000 271 160 000 1 620 000 1 620 000 272 780 000 272 780 000 

Rezervă           

Total 267 837 000 267 837 000 272 780 000 272 780 000 271 160 000 271 160 000 1 620 000 1 620 000 272 780 000 272 780 000 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

Gradul foarte ridicat de ocupare a posturilor (97 %) și rata de execuție foarte ridicată a creditelor (99 %) în 
cazul Curții impun anularea reducerii de 1,62 milioane solicitate de Consiliu, astfel încât Curtea să poată 
crea 24 de noi posturi permanente în contextul perioadei de „derogare irlandeză” care va lua sfârșit și să 
evite, de asemenea, o penurie de credite care ar putea face imposibilă utilizarea integrală a schemei sale de 

personal și ar putea periclita îndeplinirea mandatului Curții. 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

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

Proiect de amendament 43 
=== JURI/6407 === 

Depus de Comisia pentru afaceri juridice 

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

Secțiunea IV — Curtea de Justiție a Uniunii Europene 

Postul 1 4 0 0 — Alți agenți 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

1 4 0 0 8 285 000 8 285 000 8 733 000 8 733 000 8 393 000 8 393 000 340 000 340 000 8 733 000 8 733 000 

Rezervă           

Total 8 285 000 8 285 000 8 733 000 8 733 000 8 393 000 8 393 000 340 000 340 000 8 733 000 8 733 000 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

Pentru a fi în măsură să își îndeplinească în mod corespunzător mandatul, Curtea are nevoie de creditele 
solicitate în PB pentru această linie bugetară, astfel încât să poată recruta în 2021 un număr limitat de noi 
agenți contractuali (8 posturi echivalente unei norme întregi), însărcinați, în special, cu introducerea de date 
în bazele de date juridice, cu consolidarea securității și cu introducerea unui sistem de gestionare electronică 

a dosarelor administrative (HAN). 

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

Proiect de amendament 44 
=== JURI/6408 === 

Depus de Comisia pentru afaceri juridice 

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

Secțiunea IV — Curtea de Justiție a Uniunii Europene 

Articolul 1 6 2 — Misiuni 
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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 

1 6 2 478 500 478 500 450 000 450 000 405 000 405 000 45 000 45 000 450 000 450 000 

Rezervă           

Total 478 500 478 500 450 000 450 000 405 000 405 000 45 000 45 000 450 000 450 000 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

Restabilirea PB este necesară pentru a permite desfășurarea misiunilor membrilor în 2021. Trebuie subliniat 
că această linie bugetară a fost deja redusă în PB 2021 cu circa 6 % față de bugetul pe 2020. Propunerea 
Consiliului ar reprezenta, în realitate, o reducere cu 15 % a liniei bugetare comparativ cu 2020. 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

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

Proiect de amendament 45 
=== JURI/6409 === 

Depus de Comisia pentru afaceri juridice 

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

Secțiunea IV — Curtea de Justiție a Uniunii Europene 

Articolul 2 5 4 — Reuniuni, congrese, conferințe și vizite 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

2 5 4 380 000 380 000 380 000 380 000 342 000 342 000 38 000 38 000 380 000 380 000 

Rezervă           

Total 380 000 380 000 380 000 380 000 342 000 342 000 38 000 38 000 380 000 380 000 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

Această linie este utilizată în special pentru a finanța organizarea de reuniuni și seminare cu judecătorii 
naționali și cu experți în legislația UE: evenimentele respective sunt oportunități esențiale pentru dezvoltarea 

relațiilor dintre CJUE și instanțele naționale, în scopul consolidării cooperării judiciare. Este, prin urmare, 
necesar să se restabilească această linie la nivelul PB, ținând cont și de faptul că a fost deja menținută la 
același nivel ca în 2020. 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

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

Proiect de amendament 40 
=== JURI/6404 === 

Depus de Comisia pentru afaceri juridice 

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

Secțiunea IV — Curtea de Justiție a Uniunii Europene 

S 1 — Secțiunea IV — Curtea de Justiție a Uniunii Europene 

Se modifică comentariile după cum urmează: 

Se modifică textul după cum urmează: 

Grupa de funcții și gradul  

 

2021 2020 

Posturi permanente Posturi temporare Posturi permanente Posturi temporare 
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AD 16 5  5  

AD 15 12 3 12 3 

AD 14 80[1] 57[1] 81[1] 56[1] 

AD 13 96  96  

AD 12 92[2]91[2] 92 84[2] 91 

AD 11 146 110 91 107 

AD 10 149 52 176 51 

AD 9 142 15 179 9 

AD 8 103 2 112 1 

AD 7 10990 2 81 1 

AD 6 11  11  

AD 5 29  38  

AD Subtotal 974954 333 966 319 

AST 11 12  12  

AST 10 15 1 15 1 

AST 9 46  40  

AST 8 39 15 45 15 

AST 7 70 40 58 38 

AST 6 92 36 94 36 

AST 5 118 27 126 22 

AST 4 65 64 76 59 

AST 3 5451 39 69 26 

AST 2 13 5 13 5 

AST 1 21  1  

AST Subtotal 526522 227 549 202 

AST/SC 6     

AST/SC 5  3  3 

AST/SC 4     

AST/SC 3 8    

AST/SC 2 26  34  

AST/SC 1     

AST/SC Subtotal 34 3 34 3 

Total 1 5341 510[3] 563 1 549[3] 524 

Total general 2 0972 073[4] 2 073[4] 

(1)Din care 1 AD 15 ad personam. 

(2)Din care 1 AD 14 ad personam. 

(3)Nu este inclusă rezerva virtuală, fără alocare de credite, pentru funcționarii detașați pe lângă membrii Curții de Justiție s au ai Tribunalului [6 AD 12, 12 AD 11, 20 AD 

10, 15 AD 7, 11 AST 6, 17 AST 5, 21 AST 4, 8 AST 3]. 

(3)Nu este inclusă rezerva virtuală, fără alocare de credite, pentru funcționarii detașați pe lângă membrii Curții de Justiți e sau ai Tribunalului [6 AD 12, 12 AD 11, 20 AD 10, 15 

AD 7, 11 AST 6, 17 AST 5, 21 AST 4, 8 AST 3]. 

(4)Ocuparea cu jumătate de normă a anumitor posturi poate fi compensată prin angajarea altor agenți în limita soldului de posturi astfel eliberate pentr u fiecare grupă de 

funcții. 

(4)Ocuparea cu jumătate de normă a anumitor posturi poate fi compensată prin angajarea altor agenți în limita soldului de posturi astfel eliberate pentru fiecare grupă de funcții. 

Justificare: 

Pentru a putea pune în aplicare pe deplin Regulamentul Consiliului 2015/2264 privind utilizarea limbii 
irlandeze, Curtea are nevoie de cele 24 de posturi solicitate. Reorganizarea personalului existent, astfel cum 
sugerează Consiliul, nu este fezabilă în situația în care volumul de muncă crește constant, iar serviciile 
Curții, inclusiv serviciul de traduceri juridice, au fost nevoite să-și reducă deja efectivele de personal cu 6,5 
% în perioada 2013-2017. 

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

Proiect de amendament 785 
=== S&D//7211 === 

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

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

SECȚIUNEA V – CURTEA DE CONTURI 
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Articolul 1 0 4 — Misiuni 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

1 0 4 290 000 290 000 290 000 290 000 261 000 261 000 29 000 29 000 290 000 290 000 

Rezervă           

Total 290 000 290 000 290 000 290 000 261 000 261 000 29 000 29 000 290 000 290 000 

Justificare: 

Restabilirea PB 

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

Proiect de amendament 786 
=== S&D//7212 === 

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

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

SECȚIUNEA V – CURTEA DE CONTURI 

Postul 1 4 0 0 — Alți agenți 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

1 4 0 0 4 660 000 4 660 000 5 001 000 5 001 000 4 916 000 4 916 000 85 000 85 000 5 001 000 5 001 000 

Rezervă           

Total 4 660 000 4 660 000 5 001 000 5 001 000 4 916 000 4 916 000 85 000 85 000 5 001 000 5 001 000 

Justificare: 

Restabilirea PB 

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

Proiect de amendament 787 
=== S&D//7213 === 

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

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

SECȚIUNEA V – CURTEA DE CONTURI 

Articolul 1 6 2 — Misiuni 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

1 6 2 3 370 000 3 370 000 3 320 000 3 320 000 2 988 000 2 988 000 332 000 332 000 3 320 000 3 320 000 

Rezervă           

Total 3 370 000 3 370 000 3 320 000 3 320 000 2 988 000 2 988 000 332 000 332 000 3 320 000 3 320 000 

Justificare: 

Restabilirea PB 

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

Proiect de amendament 788 
=== S&D//7214 === 

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

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

SECȚIUNEA V – CURTEA DE CONTURI 
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Articolul 2 5 6 — Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

2 5 6 17 000 17 000 17 000 17 000 15 300 15 300 1 700 1 700 17 000 17 000 

Rezervă           

Total 17 000 17 000 17 000 17 000 15 300 15 300 1 700 1 700 17 000 17 000 

Justificare: 

Restabilirea PB 

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

Proiect de amendament 789 
=== S&D//7215 === 

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

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

SECŢIUNEA VI — COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN 

Postul 1 0 0 4 — Cheltuieli de deplasare și de ședere pentru reuniuni, convocări și cheltuieli conexe  

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

1 0 0 4 20 595 079 20 595 079 21 006 981 21 006 981 18 906 283 18 906 283 2 100 698 2 100 698 21 006 981 21 006 981 

Rezervă           

Total 20 595 079 20 595 079 21 006 981 21 006 981 18 906 283 18 906 283 2 100 698 2 100 698 21 006 981 21 006 981 

Justificare: 

Activitățile CESE în urma reînnoirii mandatului în octombrie 2020 vor atinge din nou, în 2021, viteza de 
croazieră. Organizarea de audieri și alte evenimente și participarea la acestea pentru a consulta societatea 

civilă organizată cu privire la principalele domenii de politică ale UE este activitatea principală a CESE, care 
îi permite organizației să își îndeplinească pe deplin rolul instituțional. Restrângerea participării membrilor și 
a contribuției acestor evenimente ar pune în pericol capacitatea de a contribui în mod eficient la conturarea 
UE de mâine. Acest amendament restabilește creditele din proiectul de buget. 

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

Proiect de amendament 790 
=== S&D//7216 === 

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

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

SECŢIUNEA VI — COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN 

Postul 1 0 0 8 — Indemnizații de deplasare și de ședere pentru reuniuni, convocări și cheltuieli conexe 
efectuate de către delegații Comisiei consultative pentru mutații industriale  

Se modifică cifrele  după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

1 0 0 8 510 957 510 957 521 176 521 176 469 058 469 058 52 118 52 118 521 176 521 176 

Rezervă           

Total 510 957 510 957 521 176 521 176 469 058 469 058 52 118 52 118 521 176 521 176 

Justificare: 

Activitățile CESE în urma reînnoirii mandatului în octombrie 2020 vor atinge din nou viteza de croazieră în 
2021. Organizarea de audieri și alte evenimente și participarea la acestea pentru a consulta societatea civilă 
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organizată din statele membre cu privire la principalele domenii de politică ale UE constituie o activitate 
centrală a CESE. La fel ca în cazul indemnizațiilor de deplasare ale membrilor, restrângerea participării 
delegaților și a contribuției acestor evenimente va pune în pericol în mod semnificativ activitatea politică a 

instituției. Acest amendament restabilește creditele din proiectul de buget.  

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

Proiect de amendament 791 
=== S&D//7217 === 

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

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

SECŢIUNEA VI — COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN 

Postul 1 2 0 0 — Remunerații și indemnizații 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente P lăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

1 2 0 0 72 380 869 72 380 869 73 182 577 73 182 577 73 115 077 73 115 077 67 500 67 500 73 182 577 73 182 577 

Rezervă           

Total 72 380 869 72 380 869 73 182 577 73 182 577 73 115 077 73 115 077 67 500 67 500 73 182 577 73 182 577 

Justificare: 

Activitățile CESE în urma reînnoirii mandatului în octombrie 2020 vor atinge din nou viteza de croazieră în 
2021. Organizarea de audieri și alte evenimente și participarea la acestea pentru a consulta societatea civilă 

organizată din statele membre cu privire la principalele domenii de politică ale UE constituie o activitate 
centrală a CESE. La fel ca în cazul indemnizațiilor de deplasare ale membrilor, restrângerea participării 
delegaților și a contribuției acestor evenimente va pune în pericol în mod semnificativ activitatea politică a 
instituției. Acest amendament restabilește creditele din proiectul de buget.  

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

Proiect de amendament 792 
=== S&D//7218 === 

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

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

SECŢIUNEA VI — COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN 

Postul 1 4 0 0 — Alți agenți 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

1 4 0 0 2 556 480 2 556 480 2 581 058 2 581 058 2 496 058 2 496 058 85 000 85 000 2 581 058 2 581 058 

Rezervă           

Total 2 556 480 2 556 480 2 581 058 2 581 058 2 496 058 2 496 058 85 000 85 000 2 581 058 2 581 058 

Justificare: 

Activitățile CESE în urma reînnoirii mandatului în octombrie 2020 vor atinge din nou viteza de croazieră în 
2021. Organizarea de audieri și alte evenimente și participarea la acestea pentru a consulta societatea civilă 
organizată din statele membre cu privire la principalele domenii de politică ale UE constituie o activitate 
centrală a CESE. La fel ca în cazul indemnizațiilor de deplasare ale membrilor, restrângerea participării 

delegaților și a contribuției acestor evenimente va pune în pericol în mod semnificativ activitatea politică a 
instituției. Acest amendament restabilește creditele din proiectul de buget. 

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

Proiect de amendament 793 
=== S&D//7219 === 
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Depus de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

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

SECŢIUNEA VI — COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN 

Articolul 1 6 2 — Misiuni 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente P lăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

1 6 2 412 924 412 924 421 082 421 082 378 974 378 974 42 108 42 108 421 082 421 082 

Rezervă           

Total 412 924 412 924 421 082 421 082 378 974 378 974 42 108 42 108 421 082 421 082 

Justificare: 

Activitățile CESE în urma reînnoirii mandatului în octombrie 2020 vor atinge din nou viteza de croazieră în 
2021. Organizarea de audieri și alte evenimente și participarea la acestea pentru a consulta societatea civilă 
organizată din statele membre cu privire la principalele domenii de politică ale UE constituie o activitate 

centrală a CESE. La fel ca în cazul indemnizațiilor de deplasare ale membrilor, restrângerea participării 
delegaților și a contribuției acestor evenimente va pune în pericol în mod semnificativ activitatea politică a 
instituției. Acest amendament restabilește creditele din proiectul de buget.  

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

Proiect de amendament 795 
=== S&D//7221 === 

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

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

SECŢIUNEA VI — COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN 

Postul 2 0 0 7 — Amenajarea spațiilor 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

2 0 0 7 1 121 655 1 121 655 4 925 895 4 925 895 4 925 895 4 925 895 483 619 483 619 5 409 514 5 409 514 

Rezervă           

Total 1 121 655 1 121 655 4 925 895 4 925 895 4 925 895 4 925 895 483 619 483 619 5 409 514 5 409 514 

Justificare: 

Activitățile CESE în urma reînnoirii mandatului în octombrie 2020 vor atinge din nou viteza de croazieră în 
2021. Organizarea de audieri și alte evenimente și participarea la acestea pentru a consulta societatea civilă 
organizată din statele membre cu privire la principalele domenii de politică ale UE constituie o activitate 
centrală a CESE. La fel ca în cazul indemnizațiilor de deplasare ale membrilor, restrângerea participării 

delegaților și a contribuției acestor evenimente va pune în pericol în mod semnificativ activitatea politică a 
instituției. Acest amendament restabilește creditele din proiectul de buget.  

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

Proiect de amendament 794 
=== S&D//7220 === 

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

------------------------------- 
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SECŢIUNEA VI — COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN 

Postul 2 5 4 2 — Cheltuieli pentru organizarea și participarea la audieri și la alte evenimente  

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

2 5 4 2 651 311 651 311 651 311 651 311 586 180 586 180 65 131 65 131 651 311 651 311 

Rezervă           

Total 651 311 651 311 651 311 651 311 586 180 586 180 65 131 65 131 651 311 651 311 

Justificare: 

Se restabilește PB. Activitățile CESE în urma reînnoirii mandatului în octombrie 2020 vor atinge din nou 
viteza de croazieră în 2021. Organizarea de audieri și alte evenimente și participarea la acestea pentru a 
consulta societatea civilă organizată din statele membre cu privire la principalele domenii de politică ale UE 
constituie o activitate centrală a CESE. La fel ca în cazul indemnizațiilor de deplasare ale membrilor, 
restrângerea participării delegaților și a contribuției acestor evenimente va pune în pericol în mod 

semnificativ activitatea politică a instituției. 

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

Proiect de amendament 995 
=== BUDG/2400 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

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

SECŢIUNEA VI — COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN 

Postul 2 5 4 8 — Interpretariat 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

2 5 4 8 7 100 000 7 100 000 6 735 709 6 735 709 6 735 709 6 735 709 590 854 590 854 7 326 563 7 326 563 

Rezervă           

Total 7 100 000 7 100 000 6 735 709 6 735 709 6 735 709 6 735 709 590 854 590 854 7 326 563 7 326 563 

Justificare: 

Acest amendament este necesar pentru a anula reducerea introdusă de Comisia Europeană. Activitățile 
CESE în urma reînnoirii mandatului în octombrie 2020 vor atinge din nou, în 2021, viteza de croazieră. 

Creditele solicitate ar permite revenirea la un nivel puțin sub cel din 2018, considerat ca fiind minimul 
necesar pentru asigurarea unui sprijin multilingv suficient pentru membri, care sunt experți în domeniile lor 
de competență, dar care nu vorbesc neapărat limbi străine. 

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

Proiect de amendament 1173 
=== BUDG/4469 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

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

SECŢIUNEA VI — COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN 

S 1 — Secțiunea VI — Comitetul Economic și Social European 

Se modifică comentariile după cum urmează: 

Se modifică textul după cum urmează: 

Grupa de funcții și gradul  

 

2021 2020 

Posturi permanente Posturi temporare Posturi permanente Posturi temporare 



 

 120 

În afara clasificării  1  1 

AD 16 1  1  

AD 15 5  5  

AD 14 18 1 18 1 

AD 13 20 3 24 3 

AD 12 53  49  

AD 11 25 2 22 2 

AD 10 44 2 40 2 

AD 9 56 5 59 5 

AD 8 32  38  

AD 7 23 4 23 3 

AD 6 19 2 20 3 

AD 5 18 

17 
1 14 1 

AD Subtotal 314 

313 
20 313 20 

AST 11 5  4  

AST 10 5  5  

AST 9 27  25  

AST 8 29 3 28  

AST 7 39 2 39 5 

AST 6 51 3 49 2 

AST 5 54 2 57 3 

AST 4 34 2 39 2 

AST 3 27 3 30 3 

AST 2 3  2  

AST 1 3  1  

AST Subtotal 277 15 279 15 

AST/SC 6     

AST/SC 5     

AST/SC 4     

AST/SC 3 13  13  

AST/SC 2 14 3 13 3 

AST/SC 1 12  11  

AST/SC Subtotal 39 3 37 3 

Total 630 

629 
39 629 39 

Total general 669 

668 
668 

Justificare: 

Un post suplimentar permanent în cadrul Unității irlandeze de traducere pentru 2021 este necesar din cauza 
obligației legale ce decurge din expirarea derogării acordate limbii irlandeze. În cele două comitete au fost 
completate treptat, în perioada 2017-2021, posturile de traducători pentru limba irlandeză. 

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

Proiect de amendament 797 
=== S&D//7223 === 

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

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

Secțiunea VII — Comitetul European al Regiunilor 

Postul 1 0 0 4 — Cheltuieli de deplasare și de ședere pentru reuniuni, convocări și cheltuieli conexe  

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

1 0 0 4 8 962 372 8 962 372 8 862 372 8 862 372 7 976 135 7 976 135 986 237 986 237 8 962 372 8 962 372 

Rezervă           

Total 8 962 372 8 962 372 8 862 372 8 862 372 7 976 135 7 976 135 986 237 986 237 8 962 372 8 962 372 
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Justificare: 

În pofida crizei de COVID-19, ambiția instituției ar trebui să fie reluarea principalelor sale activități politice 
de îndată ce condițiile sanitare îi permit acest lucru. Prin urmare, finanțarea mijloacelor necesare pentru 
aceste activități ar trebui majorată peste nivelul din proiectul de buget. 

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

Proiect de amendament 798 
=== S&D//7224 === 

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

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

Secțiunea VII — Comitetul European al Regiunilor 

Postul 1 2 0 0 — Remunerații și indemnizații 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

1 2 0 0 55 721 000 55 721 000 55 730 342 55 730 342 55 527 842 55 527 842 296 500 296 500 55 824 342 55 824 342 

Rezervă           

Total 55 721 000 55 721 000 55 730 342 55 730 342 55 527 842 55 527 842 296 500 296 500 55 824 342 55 824 342 

Justificare: 

Întrucât textul privind concluziile Consiliului European nu menționează niciun acord politic cu privire la 
vreun efort suplimentar depus în materie de personal după încheierea actualei perioade de angajamente de 
către toate instituțiile, nevoile estimate de instituție sunt restabilite. 

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

Proiect de amendament 799 
=== S&D//7225 === 

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

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

Secțiunea VII — Comitetul European al Regiunilor 

Postul 1 4 0 2 — Servicii de interpretariat 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

1 4 0 2 3 909 502 3 909 502 3 806 000 3 806 000 3 806 000 3 806 000 260 000 260 000 4 066 000 4 066 000 

Rezervă           

Total 3 909 502 3 909 502 3 806 000 3 806 000 3 806 000 3 806 000 260 000 260 000 4 066 000 4 066 000 

Justificare: 

În pofida crizei de COVID-19, ambiția instituției ar trebui să fie reluarea principalelor sale activități politice 
de îndată ce condițiile sanitare îi permit acest lucru. Prin urmare, finanțarea mijloacelor necesare pentru 
aceste activități ar trebui majorată peste nivelul din proiectul de buget. 

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

Proiect de amendament 800 
=== S&D//7226 === 

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

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

Secțiunea VII — Comitetul European al Regiunilor 

Postul 1 4 2 0 — Servicii suplimentare pentru serviciul de traduceri 
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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 

1 4 2 0 730 705 730 705 545 000 545 000 545 000 545 000 310 000 310 000 855 000 855 000 

Rezervă           

Total 730 705 730 705 545 000 545 000 545 000 545 000 310 000 310 000 855 000 855 000 

Justificare: 

În pofida crizei de COVID-19, ambiția instituției ar trebui să fie reluarea principalelor sale activități politice 
de îndată ce condițiile sanitare îi permit acest lucru. Prin urmare, finanțarea mijloacelor necesare pentru 
aceste activități ar trebui majorată peste nivelul din proiectul de buget. 

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

Proiect de amendament 1106 
=== BUDG/4479 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

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

Secțiunea VII — Comitetul European al Regiunilor 

Articolul 1 6 2 — Misiuni 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

1 6 2 440 000 440 000 311 461 311 461 280 315 280 315 169 685 169 685 450 000 450 000 

Rezervă           

Total 440 000 440 000 311 461 311 461 280 315 280 315 169 685 169 685 450 000 450 000 

Justificare: 

Acest amendament restabilește creditele pentru misiuni. Comisia a redus aceste credite cu 138 539 EUR în 
cursul procedurii de consolidare a proiectului de buget al UE. Consiliul a redus încă 31 147 EUR. Prezentul 
amendament restabilește reducerile operate de Comisie și Consiliu. Restabilirea acestor credite este necesară 

pentru efectuarea misiunilor legate de intensificarea activității politice, de inițiativele regionale și de 
evenimentele locale, care impun prezența unor membri ai personalului suplimentari alături de membrii CoR.  

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

Proiect de amendament 1107 
=== BUDG/4480 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

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

Secțiunea VII — Comitetul European al Regiunilor 

Postul 2 1 0 2 — Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea sistemelor de software 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

2 1 0 2 2 400 381 2 400 381 2 596 378 2 596 378 2 596 378 2 596 378 600 000 600 000 3 196 378 3 196 378 

Rezervă           

Total 2 400 381 2 400 381 2 596 378 2 596 378 2 596 378 2 596 378 600 000 600 000 3 196 378 3 196 378 

Justificare: 

Prezentul amendament restabilește creditele legate de crearea și întreținerea diferitelor sisteme și platforme 
informatice. În cursul examinării proiectului de buget al UE, Comisia a redus creditele solicitate. Acest 

amendament restabilește integral creditele care au fost suprimate de Comisie. Aceste credite trebuie 
restabilite pentru a-i permite CoR să-și realizeze strategia digitală și să reducă cel puțin parțial deficitul de 
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investiții în domeniul informatic. Acest aspect dobândește o importanță critică în contextul actualei crize de 
Covid-19. 

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

Proiect de amendament 1108 
=== BUDG/4481 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

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

Secțiunea VII — Comitetul European al Regiunilor 

Articolul 2 1 4 — Echipament și instalații tehnice 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

2 1 4 1 097 271 1 097 271 1 097 271 1 097 271 1 097 271 1 097 271 164 796 164 796 1 262 067 1 262 067 

Rezervă           

Total 1 097 271 1 097 271 1 097 271 1 097 271 1 097 271 1 097 271 164 796 164 796 1 262 067 1 262 067 

Justificare: 

Acest amendament restabilește creditele alocate pentru echipamente tehnice. În cursul procedurii de 
consolidare a proiectului de buget al UE, Comisia a redus finanțarea solicitată pentru aceste cheltuieli. Acest 
amendament restabilește integral creditele care au fost suprimate de Comisie. Restabilirea creditelor este 
necesară pentru a asigura fonduri suficiente pentru (i) întreținerea echipamentelor din sălile de reuniune și 

(ii) închirierea spațiului și dotarea cu echipament a cabinelor de interpretare în cursul evenimentelor externe 
organizate de CoR în orașe și regiuni, la care participă membrii comitetului.  

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

Proiect de amendament 1109 
=== BUDG/4482 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

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

Secțiunea VII — Comitetul European al Regiunilor 

Postul 2 5 4 1 — Terți 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

2 5 4 1 66 926 66 926 104 100 104 100 104 100 104 100 200 000 200 000 304 100 304 100 

Rezervă           

Total 66 926 66 926 104 100 104 100 104 100 104 100 200 000 200 000 304 100 304 100 

Justificare: 

Acest amendament restabilește creditele legate de cheltuielile de deplasare și de ședere ale părților terțe care 
participă la activitățile CoR. Comisia a redus aceste credite cu 2/3 în cursul procedurii de consolidare a 

proiectului de buget al UE. Acest amendament restabilește integral creditele care au fost suprimate de 
Comisie. Restabilirea acestor credite este necesară pentru a-i permite CoR să finanțeze în principal (i) 
participarea tinerilor politicieni aleși la activitățile sale politice și (ii) proiectul-pilot privind centrele 
regionale. 

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

Proiect de amendament 1110 
=== BUDG/4483 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

------------------------------- 
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Secțiunea VII — Comitetul European al Regiunilor 

Postul 2 5 4 2 — Organizarea de evenimente în parteneriat cu autoritățile locale și regionale, cu asociațiile 
acestora și cu celelalte instituții europene 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

2 5 4 2 538 647 538 647 438 647 438 647 394 782 394 782 143 865 143 865 538 647 538 647 

Rezervă           

Total 538 647 538 647 438 647 438 647 394 782 394 782 143 865 143 865 538 647 538 647 

Justificare: 

Acest amendament restabilește creditele alocate pentru organizarea de evenimente. Comisia a impus o 
reducere a acestor credite cu 100 000 EUR în cursul procedurii de consolidare a proiectului de buget al UE, 
cu mult sub nivelul disponibil în bugetul pe 2020. Consiliul a redus încă 43 865 EUR. Prezentul 
amendament restabilește integral reducerile operate de Comisie și Consiliu. Restabilirea creditelor este 

necesară pentru a-i permite CoR să organizeze evenimentele programate în 2021. 

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

Proiect de amendament 804 
=== S&D//7230 === 

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

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

Secțiunea VII — Comitetul European al Regiunilor 

Articolul 2 6 4 — Activitățile de comunicare ale grupurilor politice ale CoR 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

2 6 4 185 143 185 143 195 049 195 049 195 049 195 049 200 000 200 000 395 049 395 049 

Rezervă           

Total 185 143 185 143 195 049 195 049 195 049 195 049 200 000 200 000 395 049 395 049 

Justificare: 

În pofida crizei de COVID-19, ambiția instituției ar trebui să fie reluarea principalelor sale activități politice 
de îndată ce condițiile sanitare îi permit acest lucru. Prin urmare, finanțarea mijloacelor necesare pentru 

aceste activități ar trebui majorată peste nivelul din proiectul de buget. 

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

Proiect de amendament 1174 
=== BUDG/4476 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

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

Secțiunea VII — Comitetul European al Regiunilor 

S 1 — Secțiunea VII — Comitetul European al Regiunilor 

Se modifică comentariile după cum urmează: 

Se modifică textul după cum urmează: 

Grupa de funcții și gradul 

 

2021 2020 

Posturi permanente Posturi temporare Posturi permanente Posturi temporare 

În afara clasificării  1  1 

AD 16     

AD 15 7  6  
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AD 14 26 4 27 4 

AD 13 24 1 23 1 

AD 12 30 4 31 3 

AD 11 29 1 27 1 

AD 10 29 4 29 5 

AD 9 29 6 31 4 

AD 8 45 4 45 6 

AD 7 29 9 29 6 

AD 6 
12 

7 

6 
11 9 

AD 5 6  1  

AD Subtotal 266 

260 

40 

39 
260 39 

AST 11 5  5  

AST 10 5  5  

AST 9 17 1 16  

AST 8 17  16 1 

AST 7 31 3 31 2 

AST 6 23 1 23 1 

AST 5 45 7 47 6 

AST 4 22 3 22 4 

AST 3  1  2 

AST 2  1   

AST 1     

AST Subtotal 
165 

17 

16 
165 16 

AST/SC 6 1  1  

AST/SC 5 1  1  

AST/SC 4 2  2  

AST/SC 3 1    

AST/SC 2 5  6  

AST/SC 1     

AST/SC Subtotal 10  10  

Total 441 

435 

58 

56 
435 56 

Total general 499 

491 
491 

Justificare: 

Prin acest amendament se restabilesc cele 8 posturi: 5 posturi eliminate de Comisie în cadrul procesului de 
consolidare a proiectului de buget al UE și 3 posturi eliminate de Consiliul în cadrul lecturii sale. Acest 
amendament restabilește creditele care au fost suprimate de Comisie și Consiliu. Restabilirea acestor credite 

este necesară pentru a finanța 8 posturi noi (1 pentru traducerea în limba irlandeză, 2 pentru grupul politic al 
Verzilor, 3 pentru realizarea strategiei digitale, 2 pentru proiectul privind centrele regionale) timp de 3 luni 
în 2021. 

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

Proiect de amendament 805 
=== S&D//7231 === 

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

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

SECȚIUNEA VIII — OMBUDSMANUL EUROPEAN 

Postul 1 2 0 0 — Remunerații și indemnizații 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

1 2 0 0 8 443 784 8 443 784 8 517 843 8 517 843 8 397 843 8 397 843 120 000 120 000 8 517 843 8 517 843 
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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 8 443 784 8 443 784 8 517 843 8 517 843 8 397 843 8 397 843 120 000 120 000 8 517 843 8 517 843 

Justificare: 

Restabilirea PB 

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

Proiect de amendament 1111 
=== BUDG/4485 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

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

SECȚIUNEA VIII — OMBUDSMANUL EUROPEAN 

Postul 1 4 0 0 — Alți agenți 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

1 4 0 0 545 000 545 000 322 400 322 400 422 400 422 400 -100 000 -100 000 322 400 322 400 

Rezervă           

Total 545 000 545 000 322 400 322 400 422 400 422 400 -100 000 -100 000 322 400 322 400 

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

În cadrul procedurii de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2017, Parlamentul a atras atenția 
asupra faptului că Ombudsmanul nu ar mai trebui să recurgă la agenți contractuali pentru funcțiile prevăzute 
în schema de personal a Ombudsmanului. Ombudsmanul a inițiat acest proces în 2020 și intenționează să-l 

finalizeze în 2021. Prezentul amendament are ca scop reducerea creditelor destinate agenților contractuali în 
schimbul unei majorări a numărului de posturi din schema de personal (a se vedea amendamentul pentru 
linia 1200). 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

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

Proiect de amendament 833 
=== S&D//7286 === 

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

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

SECȚIUNEA VIII — OMBUDSMANUL EUROPEAN 

S 1 — Secțiunea VIII — Ombudsmanul European 

Se modifică comentariile după cum urmează: 

Se modifică textul după cum urmează: 

Grupa de funcții și gradul 

 

2021 2020 

Posturi permanente Posturi temporare Posturi permanente Posturi temporare 

AD 16  1  1 

AD 15 1  1  

AD 14 2  2  

AD 13 2 2 2 1 

AD 12 2  1 1 

AD 11 3 1 4  

AD 10 3 2 2 3 

AD 9 2 1 2  
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AD 8 4  3 1 

AD 7 8 2 8 1 

AD 6 2 3 4 2 

AD 5 1 1  3 

AD Subtotal 30 

29 
13 29 13 

AST 11     

AST 10  1   

AST 9  1  1 

AST 8 1   1 

AST 7 4 2 4 1 

AST 6 2 1 2 1 

AST 5 2 3 2 3 

AST 4 3 3 2 3 

AST 3 1  3 1 

AST 2     

AST 1     

AST Subtotal 13 11 13 11 

AST/SC 6     

AST/SC 5     

AST/SC 4     

AST/SC 3 1  1  

AST/SC 2 3 2  2 

AST/SC 1     

AST/SC Subtotal 4 

1 
2 1 2 

Total 47 

43 
26 43 26 

Total general 73 

69 
69 

Justificare: 

Întrucât textul privind concluziile Consiliului European nu menționează niciun acord politic cu privire la 
realizarea unui efort suplimentar în ceea ce privește personalul după executarea angajamentelor pentru 

perioada actuală de către toate instituțiile, nevoile estimate de instituție sunt restabilite.  

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

Proiect de amendament 806 
=== S&D//7232 === 

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

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

Secțiunea IX — Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor 

Postul 1 0 1 1 — Cheltuieli de misiune, deplasări și alte cheltuieli conexe 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente P lăţi 

1 0 1 1 59 394 59 394 33 000 33 000 29 700 29 700 3 300 3 300 33 000 33 000 

Rezervă           

Total 59 394 59 394 33 000 33 000 29 700 29 700 3 300 3 300 33 000 33 000 

Justificare: 

Restabilirea PB 

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

Proiect de amendament 807 
=== S&D//7233 === 

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

Secțiunea IX — Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor 

Postul 1 1 1 0 — Agenți contractuali 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

1 1 1 0 923 815 923 815 1 066 000 1 066 000 938 500 938 500 127 500 127 500 1 066 000 1 066 000 

Rezervă           

Total 923 815 923 815 1 066 000 1 066 000 938 500 938 500 127 500 127 500 1 066 000 1 066 000 

Justificare: 

Restabilirea PB 

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

Proiect de amendament 808 
=== S&D//7234 === 

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

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

Secțiunea IX — Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor 

Postul 1 1 2 0 — Cheltuieli legate de misiuni, cheltuieli de deplasare și alte cheltuieli conexe  

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

1 1 2 0 135 000 135 000 155 000 155 000 139 500 139 500 15 500 15 500 155 000 155 000 

Rezervă           

Total 135 000 135 000 155 000 155 000 139 500 139 500 15 500 15 500 155 000 155 000 

Justificare: 

Restabilirea PB 

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

Proiect de amendament 809 
=== S&D//7235 === 

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

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

Secțiunea IX — Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor 

Postul 2 0 1 5 — Cheltuieli legate de activitățile instituției 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

2 0 1 5 154 000 154 000 184 000 184 000 165 600 165 600 18 400 18 400 184 000 184 000 

Rezervă           

Total 154 000 154 000 184 000 184 000 165 600 165 600 18 400 18 400 184 000 184 000 

Justificare: 

Restabilirea PB 

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

Proiect de amendament 810 
=== S&D//7236 === 

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

Secțiunea IX — Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor 

Postul 2 0 1 6 — Rambursarea experților 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

2 0 1 6 70 000 70 000 75 000 75 000 67 500 67 500 7 500 7 500 75 000 75 000 

Rezervă           

Total 70 000 70 000 75 000 75 000 67 500 67 500 7 500 7 500 75 000 75 000 

Justificare: 

Restabilirea PB 

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

Proiect de amendament 811 
=== S&D//7237 === 

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

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

Secțiunea IX — Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor 

Postul 3 0 2 0 — Agenți contractuali 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

3 0 2 0 311 788 311 788 652 000 652 000 397 000 397 000 255 000 255 000 652 000 652 000 

Rezervă           

Total 311 788 311 788 652 000 652 000 397 000 397 000 255 000 255 000 652 000 652 000 

Justificare: 

Restabilirea PB 

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

Proiect de amendament 812 
=== S&D//7238 === 

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

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

Secțiunea IX — Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor 

Postul 3 0 3 0 — Cheltuieli legate de misiuni, cheltuieli de deplasare și alte cheltuieli conexe 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

3 0 3 0 35 700 35 700 50 000 50 000 45 000 45 000 5 000 5 000 50 000 50 000 

Rezervă           

Total 35 700 35 700 50 000 50 000 45 000 45 000 5 000 5 000 50 000 50 000 

Justificare: 

Restabilirea PB 

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

Proiect de amendament 813 
=== S&D//7239 === 

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

Secțiunea IX — Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor 

Postul 3 0 4 8 — Cheltuieli cu președinții și vicepreședinții Comitetului european pentru protecția datelor 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

3 0 4 8 55 000 55 000 59 000 59 000 53 100 53 100 5 900 5 900 59 000 59 000 

Rezervă           

Total 55 000 55 000 59 000 59 000 53 100 53 100 5 900 5 900 59 000 59 000 

Justificare: 

Restabilirea PB 

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

Proiect de amendament 814 
=== S&D//7240 === 

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

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

SECȚIUNEA X — Serviciul European de Acțiune Externă 

Postul 1 1 0 0 — Salarii de bază 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

1 1 0 0 111 096 000 111 096 000 117 087 000 117 087 000 114 657 000 114 657 000 2 430 000 2 430 000 117 087 000 117 087 000 

Rezervă           

Total 111 096 000 111 096 000 117 087 000 117 087 000 114 657 000 114 657 000 2 430 000 2 430 000 117 087 000 117 087 000 

Justificare: 

Restabilirea PB 

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

Proiect de amendament 815 
=== S&D//7241 === 

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

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

SECȚIUNEA X — Serviciul European de Acțiune Externă 

Postul 1 2 0 0 — Agenți contractuali 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

1 2 0 0 12 976 000 12 976 000 18 047 000 18 047 000 14 047 000 14 047 000 4 000 000 4 000 000 18 047 000 18 047 000 

Rezervă           

Total 12 976 000 12 976 000 18 047 000 18 047 000 14 047 000 14 047 000 4 000 000 4 000 000 18 047 000 18 047 000 

Justificare: 

Restabilirea PB 

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

Proiect de amendament 816 
=== S&D//7242 === 

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

SECȚIUNEA X — Serviciul European de Acțiune Externă 

Articolul 1 4 0 — Delegații 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

1 4 0 8 893 250 8 893 250 9 024 050 9 024 050 8 121 645 8 121 645 902 405 902 405 9 024 050 9 024 050 

Rezervă           

Total 8 893 250 8 893 250 9 024 050 9 024 050 8 121 645 8 121 645 902 405 902 405 9 024 050 9 024 050 

Justificare: 

Restabilirea PB 

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

Proiect de amendament 817 
=== S&D//7243 === 

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

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

SECȚIUNEA X — Serviciul European de Acțiune Externă 

Postul 2 2 0 0 — Organizarea de reuniuni, conferințe și congrese 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

2 2 0 0 700 000 700 000 700 000 700 000 630 000 630 000 70 000 70 000 700 000 700 000 

Rezervă           

Total 700 000 700 000 700 000 700 000 630 000 630 000 70 000 70 000 700 000 700 000 

Justificare: 

Restabilirea PB 

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

Proiect de amendament 818 
=== S&D//7244 === 

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

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

SECȚIUNEA X — Serviciul European de Acțiune Externă 

Postul 2 2 0 1 — Cheltuieli de călătorie ale experților 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

2 2 0 1 40 000 40 000 40 000 40 000 36 000 36 000 4 000 4 000 40 000 40 000 

Rezervă           

Total 40 000 40 000 40 000 40 000 36 000 36 000 4 000 4 000 40 000 40 000 

Justificare: 

Restabilirea PB 

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

Proiect de amendament 819 
=== S&D//7245 === 

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

SECȚIUNEA X — Serviciul European de Acțiune Externă 

Postul 2 2 1 3 — Informarea opiniei publice și manifestări publice 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

2 2 1 3 495 000 495 000 995 000 995 000 895 500 895 500 99 500 99 500 995 000 995 000 

Rezervă           

Total 495 000 495 000 995 000 995 000 895 500 895 500 99 500 99 500 995 000 995 000 

Justificare: 

Restabilirea PB 

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

Proiect de amendament 443 
=== AFET/6573 === 

Depus de Comisia pentru afaceri externe 

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

SECȚIUNEA X — Serviciul European de Acțiune Externă 

Postul 2 2 1 4 — Capacitatea de comunicare strategică 

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

2 2 1 4 2 000 000 2 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 4 000 000 

Rezervă           

Total 2 000 000 2 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 4 000 000 

Justificare: 

UE trebuie să intensifice lupta împotriva dezinformării. Pandemia de COVID-19 a demonstrat că UE trebuie 
să se implice mai activ în comunicarea strategică și să combată dezinformarea în vecinătatea sa și nu numai.  

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

Proiect de amendament 444 
=== AFET/6574 === 

Depus de Comisia pentru afaceri externe 

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

SECȚIUNEA X — Serviciul European de Acțiune Externă 

Postul 3 0 0 1 — Personal extern și servicii externe 

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 

3 0 0 1 79 423 000 79 423 000 81 190 000 81 190 000 81 190 000 81 190 000 450 000 450 000 81 640 000 81 640 000 

Rezervă           

Total 79 423 000 79 423 000 81 190 000 81 190 000 81 190 000 81 190 000 450 000 450 000 81 640 000 81 640 000 

Comentarii: 

După paragraful: 

Cuantumul veniturilor alocate în temeiul articolului 21 alineatele (2) și (3) din Regulamentul financiar: p.m. 

Se adaugă următorul text: 
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În țările de interes strategic specific pentru UE, în special țările în curs de aderare și țările asociate din 

cadrul Parteneriatului estic, SEAE ar trebui să prevadă, în schema sa de personal, numirea unui agent 

local însărcinat cu monitorizarea evoluțiilor din parlamentul național al țării în cauză. Sarcinile 

încredințate acestui agent local ar include, printre altele: raportarea către diferitele instituții ale UE cu 

privire la legislația prezentată/adoptată/respinsă de parlamentul național, în special în ceea ce privește 

apropierea reglementărilor de acquis-ul UE și punerea în aplicare a acordului de asociere; raportarea cu 

privire la evoluțiile care prezintă relevanță politică pentru instituțiile UE; raportarea la cerere cu privire 

la orice altă evoluție relevantă. 

Justificare: 

Îmbunătățirea cooperării dintre instituțiile europene și parlamente în țările care au încheiat acorduri de 
asociere cu UE și în țările în curs de aderare. 

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

Proiect de amendament 820 
=== S&D//7246 === 

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

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

SECȚIUNEA X — Serviciul European de Acțiune Externă 

Postul 3 0 0 2 — Alte cheltuieli cu personalul  

Se modifică cifrele după cum urmează: 

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

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

3 0 0 2 33 947 239 33 947 239 31 598 500 31 598 500 30 598 500 30 598 500 1 000 000 1 000 000 31 598 500 31 598 500 

Rezervă           

Total 33 947 239 33 947 239 31 598 500 31 598 500 30 598 500 30 598 500 1 000 000 1 000 000 31 598 500 31 598 500 

Justificare: 

Restabilirea PB 

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

Proiect de amendament 1175 
=== BUDG/4504 === 

Depus de Comisia pentru bugete 

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

SECȚIUNEA X — Serviciul European de Acțiune Externă 

S 1 — Secțiunea X — Serviciul European de Acțiune Externă  

Se modifică comentariile după cum urmează: 

Se modifică textul după cum urmează: 

Grupa de funcții și gradul  

 

2021 2020 

Posturi permanente Posturi temporare Posturi permanente Posturi temporare 

AD 16 21  12  

AD 15 38  20  

AD 14 138  162  

AD 13 143  151  

AD 12 208  213  

AD 11 101 

86 
 86  

AD 10 98  88  

AD 9 150  147  

AD 8 104  103  
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AD 7 44 

30 
 18  

AD 6 16  28  

AD 5 4  3  

AD Subtotal 1 065 

1 036 
 1 031  

AST 11 31  24  

AST 10 27  24  

AST 9 70 1 65 1 

AST 8 86 

82 
 86  

AST 7 85 

84 
 87  

AST 6 105 

103 
 98  

AST 5 146  137  

AST 4 57  70  

AST 3 1    

AST 2 8    

AST 1 4  4  

AST Subtotal 620 

613 
1 595 1 

AST/SC 6     

AST/SC 5     

AST/SC 4 1    

AST/SC 3 16  25  

AST/SC 2 23  35  

AST/SC 1 9  12  

AST/SC Subtotal 49  72  

Total 1 734 

1 698 
1 1 698 1 

Total general 1 735 

1 699 
1 699 

Justificare: 

Se reinstituie schema de personal (PB). 

Schema de personal a SEAE în proiectul de buget ar crește cu echivalentul a 36 de posturi cu normă 
întreagă. Cea mai mare parte a acestora (19) sunt create pentru a înlocui experții naționali, în conformitate cu 
angajamentele asumate de ÎR/VP față de Parlament în cadrul exercițiului bugetar 2017. Restul consolidează 
în principal departamentele responsabile de securitatea fizică și informatică și de PSAC, iar reducerile 
operate de Consiliu ar lăsa SEAE fără personal suficient în aceste domenii esențiale.  


