
 

AM\1144763RO.docxx  PE616.896v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

Parlamentul European 
2014-2019  

 

Comisia pentru bugete 
 

2017/2052(INI) 

1.2.2018 

AMENDAMENTELE 
273 - 477 

Proiect de raport 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

(PE615.478v01-00) 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

(2017/2052(INI)) 

  



 

PE616.896v01-00 2/155 AM\1144763RO.docxx 

RO 

AM_Com_NonLegReport 

  



 

AM\1144763RO.docxx 3/155 PE616.896v01-00 

 RO 

 

Amendamentul  273 

Jordi Solé, Heidi Hautala 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 50 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

50. pledează, de asemenea, pentru o 

simplificare reală a normelor de punere în 

aplicare la nivel sectorial pentru beneficiari 

și pentru reducerea sarcinilor 

administrative; 

50. pledează, de asemenea, pentru o 

simplificare reală a normelor de punere în 

aplicare la nivel sectorial pentru beneficiari 

și pentru reducerea sarcinilor 

administrative, asigurând în același timp o 

interpretare armonizată și incluzând un 

acces mai facil la granturi prin reducerea 

sarcinii administrative și prin 

simplificarea procedurilor la nivelul 

tuturor instrumentelor de finanțare, 

alături de o mai bună consolidare a 

capacităților, informare și asistență 

tehnică, în special pentru micii solicitanți 

, asigurând în același timp utilizarea 

adecvată a fondurilor prin intermediul 

unor norme clare privind cheltuielile, al 

monitorizării și al evaluării; 

Or. en 

 

Amendamentul  274 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 50 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

50. pledează, de asemenea, pentru o 

simplificare reală a normelor de punere în 

aplicare la nivel sectorial pentru beneficiari 

și pentru reducerea sarcinilor 

administrative; 

50. pledează, de asemenea, pentru o 

simplificare reală a normelor de punere în 

aplicare la nivel sectorial pentru beneficiari 

și pentru reducerea sarcinilor 

administrative; solicită trecerea la o 

evaluare bazată pe riscuri, în cadrul 

căreia resursele alocate controlului să se 

axeze mai mult pe regiunile și domeniile 
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de politică unde riscurile de nereguli s-au 

dovedit a fi mai semnificative; 

Or. en 

 

Amendamentul  275 

Siegfried Mureșan 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 50 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

50. pledează, de asemenea, pentru o 

simplificare reală a normelor de punere în 

aplicare la nivel sectorial pentru beneficiari 

și pentru reducerea sarcinilor 

administrative; 

50. pledează, de asemenea, pentru o 

simplificare reală a normelor de punere în 

aplicare la nivel sectorial pentru beneficiari 

și pentru reducerea sarcinilor 

administrative prin standardizarea și 

simplificarea suplimentară a 

documentelor de programare la nivel 

național; 

Or. en 

 

Amendamentul  276 

Indrek Tarand 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 51 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

51. reamintește că principiul unității, 

potrivit căruia toate veniturile și 

cheltuielile Uniunii sunt înscrise în buget, 

este atât o cerință a tratatului, cât și o 

exigență fundamentală a democrației, 

menite să asigure un buget transparent, 

legitim și responsabil; regretă că acest 

principiu a trecut din ce în ce mai 

neobservat, de la moștenirea istorică a 

Fondului european de dezvoltare, la 

instituirea Mecanismului european de 

stabilitate, la utilizarea recentă la scară 

largă a mecanismelor extrabugetare, sub 

51. reamintește că principiul unității, 

potrivit căruia toate veniturile și 

cheltuielile Uniunii sunt înscrise în buget, 

este atât o cerință a tratatului, cât și o 

exigență fundamentală a democrației, 

menite să asigure un buget transparent, 

legitim și responsabil; regretă că acest 

principiu a trecut din ce în ce mai 

neobservat, de la moștenirea istorică a 

Fondului european de dezvoltare, la 

instituirea Mecanismului european de 

stabilitate, la utilizarea recentă la scară 

largă a mecanismelor extrabugetare, sub 
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forma unor instrumente financiare 

inovatoare și fonduri fiduciare sau 

mecanisme externe; 

forma unor instrumente financiare 

inovatoare și fonduri fiduciare sau 

mecanisme externe; reiterează importanța 

unui buget disponibil în mod public 

tuturor cetățenilor, pentru a asigura 

transparența și responsabilitatea, în 

special în cazurile de gestiune partajată 

cu statele membre; 

Or. en 

 

Amendamentul  277 

Jordi Solé 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 52 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

52. pune sub semnul întrebării 

justificarea și valoarea adăugată a creării 

unor instrumente în afara bugetului 

Uniunii; consideră că deciziile de a înființa 

sau menține astfel de instrumente sunt, în 

realitate, determinate de tentative de a 

ascunde adevăratele nevoi financiare și de 

a ignora constrângerile impuse de CFM și 

de plafoanele resurselor proprii; regretă că, 

de multe ori, aceste decizii implică și 

ignorarea triplului rol al Parlamentului, în 

calitate de autoritate legislativă, bugetară și 

de control; 

52. pune sub semnul întrebării 

justificarea și valoarea adăugată a creării 

unor instrumente în afara bugetului 

Uniunii; consideră că deciziile de a înființa 

sau menține astfel de instrumente sunt, în 

realitate, determinate de tentative de a 

ascunde adevăratele nevoi financiare și de 

a ignora constrângerile impuse de CFM și 

de plafoanele resurselor proprii; regretă că, 

de multe ori, aceste decizii implică și 

ignorarea triplului rol al Parlamentului, în 

calitate de autoritate legislativă, bugetară și 

de control; își exprimă, prin urmare, 

convingerea fermă potrivit căreia toate 

instrumentele ar trebui stabilite în cadrul 

bugetului UE, cu o ajustare 

corespunzătoare a plafoanelor CFM;  

Or. en 

 

Amendamentul  278 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Nils 

Torvalds, Pavel Telička, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali, Fredrick 

Federley 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 52 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

52. pune sub semnul întrebării 

justificarea și valoarea adăugată a creării 

unor instrumente în afara bugetului 

Uniunii; consideră că deciziile de a înființa 

sau menține astfel de instrumente sunt, în 

realitate, determinate de tentative de a 

ascunde adevăratele nevoi financiare și de 

a ignora constrângerile impuse de CFM și 

de plafoanele resurselor proprii; regretă că, 

de multe ori, aceste decizii implică și 

ignorarea triplului rol al Parlamentului, în 

calitate de autoritate legislativă, bugetară și 

de control; 

52. pune sub semnul întrebării 

justificarea și valoarea adăugată a creării 

unor instrumente în afara bugetului 

Uniunii; consideră că deciziile de a înființa 

sau menține astfel de instrumente sunt, în 

realitate, determinate de tentative de a 

ascunde adevăratele nevoi financiare și de 

a ignora constrângerile impuse de CFM și 

de plafoanele resurselor proprii; regretă că, 

de multe ori, aceste decizii implică și 

ignorarea triplului rol al Parlamentului, în 

calitate de autoritate legislativă, bugetară și 

de control și conduc la o transparență 

redusă față de publicul larg și față de 

beneficiari; 

Or. en 

 

Amendamentul  279 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 52 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

52. pune sub semnul întrebării 

justificarea și valoarea adăugată a creării 

unor instrumente în afara bugetului 

Uniunii; consideră că deciziile de a înființa 

sau menține astfel de instrumente sunt, în 

realitate, determinate de tentative de a 

ascunde adevăratele nevoi financiare și de 

a ignora constrângerile impuse de CFM și 

de plafoanele resurselor proprii; regretă că, 

de multe ori, aceste decizii implică și 

ignorarea triplului rol al Parlamentului, în 

calitate de autoritate legislativă, bugetară și 

de control; 

52. pune sub semnul întrebării 

justificarea și valoarea adăugată a creării 

unor instrumente în afara bugetului 

Uniunii; consideră că deciziile de a înființa 

sau menține astfel de instrumente sunt, în 

realitate, determinate de tentative de a 

ascunde adevăratele nevoi financiare și de 

a ignora constrângerile impuse de CFM și 

de plafoanele resurselor proprii; regretă că, 

de multe ori, aceste decizii implică și 

ignorarea triplului rol al Parlamentului, în 

calitate de autoritate legislativă, bugetară și 

de control și conduc la o transparență 

redusă față de publicul larg și față de 

beneficiari; 
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Or. en 

 

Amendamentul  280 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 53 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

53. își reafirmă poziția sa constantă, 

potrivit căreia Fondul european de 

dezvoltare, alături de alte instrumente ce 

funcționează în afara CFM, ar trebui să 

fie integrat în bugetul Uniunii; 

subliniază, cu toate acestea, că pachetele 

financiare ce le sunt alocate ar trebui 

adăugate la plafoanele CFM convenite, 

astfel încât includerea acestor 

instrumente în buget să nu aibă un impact 

negativ nici asupra finanțării lor, nici 

asupra altor politici și programe ale UE; 

salută, în principiu, propunerea de a 

include Mecanismul european de 

stabilitate în finanțele Uniunii sub forma 

unui Fond Monetar European, fără a 

aduce atingere viitoarei sale structuri; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  281 

Marco Valli 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 53 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

53. își reafirmă poziția sa constantă, 

potrivit căreia Fondul european de 

dezvoltare, alături de alte instrumente ce 

funcționează în afara CFM, ar trebui să fie 

integrat în bugetul Uniunii; subliniază, cu 

toate acestea, că pachetele financiare ce le 

sunt alocate ar trebui adăugate la 

53. își reafirmă poziția sa constantă, 

potrivit căreia Fondul european de 

dezvoltare, alături de alte instrumente ce 

funcționează în afara CFM, ar trebui să fie 

integrat în bugetul Uniunii; 
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plafoanele CFM convenite, astfel încât 

includerea acestor instrumente în buget 

să nu aibă un impact negativ nici asupra 

finanțării lor, nici asupra altor politici și 

programe ale UE; salută, în principiu, 

propunerea de a include Mecanismul 

european de stabilitate în finanțele 

Uniunii sub forma unui Fond Monetar 

European, fără a aduce atingere viitoarei 

sale structuri; 

Or. it 

 

Amendamentul  282 

Jordi Solé 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 54 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

54. consideră de asemenea că, atunci 

când anumite operațiuni extrabugetare 

sunt considerate necesare pentru a realiza 

obiective specifice, de exemplu, prin 

utilizarea unor instrumente financiare 

sau fonduri fiduciare, acestea ar trebui să 

fie limitate și pe deplin transparente și să 

fie sprijinite de un proces decizional ferm 

și de dispoziții privind răspunderea; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  283 

Monica Macovei, Indrek Tarand 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 54 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

54. consideră de asemenea că, atunci 

când anumite operațiuni extrabugetare sunt 

considerate necesare pentru a realiza 

54. consideră de asemenea că, atunci 

când anumite operațiuni extrabugetare sunt 

considerate necesare pentru a realiza 
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obiective specifice, de exemplu, prin 

utilizarea unor instrumente financiare sau 

fonduri fiduciare, acestea ar trebui să fie 

limitate și pe deplin transparente și să fie 

sprijinite de un proces decizional ferm și de 

dispoziții privind răspunderea; 

obiective specifice, de exemplu, prin 

utilizarea unor instrumente financiare sau 

fonduri fiduciare, acestea ar trebui să fie 

limitate și pe deplin transparente și să fie 

sprijinite de un proces decizional ferm și de 

dispoziții privind răspunderea; reamintește 

că fondurile fiduciare ale UE ar trebui să 

sprijine numai acțiunile în afara Uniunii; 

reamintește că Parlamentul European ar 

trebui să fie în măsură să își exercite 

competența de control nu numai asupra 

înființării unor astfel de fonduri fiduciare 

ale UE, ci și pe întreg parcursul perioadei 

de plată a acestora; 

Or. en 

 

Amendamentul  284 

Eider Gardiazabal Rubial, Elly Schlein, Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 54 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

54. consideră de asemenea că, atunci 

când anumite operațiuni extrabugetare sunt 

considerate necesare pentru a realiza 

obiective specifice, de exemplu, prin 

utilizarea unor instrumente financiare sau 

fonduri fiduciare, acestea ar trebui să fie 

limitate și pe deplin transparente și să fie 

sprijinite de un proces decizional ferm și de 

dispoziții privind răspunderea; 

54. consideră de asemenea că, atunci 

când anumite operațiuni extrabugetare sunt 

considerate necesare pentru a realiza 

obiective specifice, de exemplu, prin 

utilizarea unor instrumente financiare sau 

fonduri fiduciare, acestea ar trebui să fie 

menținute la un nivel limitat, să aibă o 

durată limitată, să fie pe deplin 

transparente și să fie sprijinite de un proces 

decizional ferm și de dispoziții privind 

răspunderea; 

Or. en 

 

Amendamentul  285 

John Howarth 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 55 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

55. consideră că, în următorul CFM, ar 

trebui să fie mult mai clar în bugetul 

Uniunii care este amploarea veniturilor 

alocate și ce impact au asupra cheltuielilor 

reale, în special în cazul veniturilor din 

contribuțiile țărilor terțe; subliniază că 

acest lucru este și mai relevant având în 

vedere dorința Regatului Unit, exprimată în 

contextul negocierilor privind retragerea 

din Uniune, de a participa la unele 

programe bugetare din noul CFM post-

2020 ca stat nemembru; 

55. consideră că, în următorul CFM, ar 

trebui să fie mult mai clar în bugetul 

Uniunii care este amploarea veniturilor 

alocate și ce impact au asupra cheltuielilor 

reale, în special în cazul veniturilor din 

contribuțiile țărilor terțe; subliniază că 

acest lucru este și mai relevant având în 

vedere dorința Regatului Unit, exprimată în 

contextul negocierilor privind retragerea 

din Uniune, de a participa la unele 

programe bugetare din noul CFM post-

2020 ca stat nemembru; subliniază, în 

acest sens, că participarea țărilor terțe la 

programele UE ar trebui să fie sprijinită 

în cazul în care participarea aduce 

beneficii substanțiale atât pentru UE, cât 

și pentru țările terțe; 

Or. en 

 

Amendamentul  286 

Pina Picierno, Luigi Morgano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 55 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

55. consideră că, în următorul CFM, ar 

trebui să fie mult mai clar în bugetul 

Uniunii care este amploarea veniturilor 

alocate și ce impact au asupra cheltuielilor 

reale, în special în cazul veniturilor din 

contribuțiile țărilor terțe; subliniază că 

acest lucru este și mai relevant având în 

vedere dorința Regatului Unit, exprimată în 

contextul negocierilor privind retragerea 

din Uniune, de a participa la unele 

programe bugetare din noul CFM post-

2020 ca stat nemembru; 

55. consideră că, în următorul CFM, ar 

trebui să fie mult mai clar în bugetul 

Uniunii care este amploarea veniturilor 

alocate și ce impact au asupra cheltuielilor 

reale, în special în cazul veniturilor din 

contribuțiile țărilor terțe; subliniază că 

acest lucru este și mai relevant având în 

vedere dorința Regatului Unit, exprimată în 

contextul negocierilor privind retragerea 

din Uniune, de a participa la unele 

programe bugetare din noul CFM post-

2020 ca stat nemembru; subliniază, totuși, 

că legătura dintre anumite elemente de 

venituri și elementele de cheltuieli ar 

trebui evitată în cadrul bugetului; 
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Or. en 

 

Amendamentul  287 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 55 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 55a. consideră1a că este important să se 

consolideze transparența CFM în 

perioada următoare și, în acest sens, 

subliniază potențialul neexploatat de 

conectare cu agenda digitală a UE prin 

utilizarea platformelor digitale europene 

inovatoare pentru a face ca informațiile 

despre obiective, beneficiari și rezultatele 

cheltuielilor și ale operațiunilor de 

creditare ale UE să fie mai vizibile și 

accesibile cetățenilor și investitorilor; 

 __________________ 

 1a AM sugerat de NABU - 

Naturschutzbund Deutschland e.V. 

Or. en 

 

Amendamentul  288 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 56 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

56. reamintește acumularea de facturi 

restante la sfârșitul CFM anterior, care au 

fost reportate în actualul CFM, atingând un 

nivel fără precedent de 24,7 miliarde EUR 

la sfârșitul anului 2014, în special în 

domeniul politicii de coeziune, din cauza 

demarării cu întârziere a programelor 

anterioare, a subfinanțării și a plafoanelor 

56. reamintește acumularea de facturi 

restante la sfârșitul CFM anterior, care au 

fost reportate în actualul CFM, atingând un 

nivel fără precedent de 24,7 miliarde EUR 

la sfârșitul anului 2014, în special în 

domeniul politicii de coeziune, din cauza 

demarării cu întârziere a programelor 

anterioare, a subfinanțării și a plafoanelor 
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de plată insuficiente; regretă că accentul 

pus pe absorbția acestor plăți restante 

aferente perioadei 2007-2013 au condus la 

eforturi deliberate de a întârzia demararea 

anumitor programe din perioada 2014-

2020 și a contribuit la stabilirea unei 

tendințe contrare, de subutilizare a 

bugetelor aferente exercițiilor 2016 și 

2017; solicită Comisiei și statelor membre 

să propună măsuri concrete pentru a 

accelera punerea în aplicare a programelor 

aferente perioadei 2014-2020 și avertizează 

cu privire la apariția unei noi crize a 

plăților în perioada de tranziție dintre două 

CFM-uri; 

de plată insuficiente; regretă că accentul 

pus pe absorbția acestor plăți restante 

aferente perioadei 2007-2013 au condus la 

eforturi deliberate de a întârzia demararea 

anumitor programe din perioada 2014-

2020 și a contribuit la stabilirea unei 

tendințe contrare, de subutilizare a 

bugetelor aferente exercițiilor 2016 și 

2017; solicită Comisiei și statelor membre 

să propună măsuri concrete pentru a 

accelera punerea în aplicare a programelor 

aferente perioadei 2014-2020 și avertizează 

cu privire la apariția unei noi crize a 

plăților în perioada de tranziție dintre două 

CFM-uri; invită miniștrii de finanțe 

naționali din toate statele membre să 

participe la formatul reuniunilor 

periodice privind plățile dintre cele trei 

instituții ale UE, pentru a avea o discuție 

fructuoasă cu privire la posibilele măsuri 

de îmbunătățire a punerii în aplicare a 

programelor în cadrul gestiunii partajate; 

Or. en 

 

Amendamentul  289 

Tamás Deutsch 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 56 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

56. reamintește acumularea de facturi 

restante la sfârșitul CFM anterior, care au 

fost reportate în actualul CFM, atingând un 

nivel fără precedent de 24,7 miliarde EUR 

la sfârșitul anului 2014, în special în 

domeniul politicii de coeziune, din cauza 

demarării cu întârziere a programelor 

anterioare, a subfinanțării și a plafoanelor 

de plată insuficiente; regretă că accentul 

pus pe absorbția acestor plăți restante 

aferente perioadei 2007-2013 au condus la 

eforturi deliberate de a întârzia demararea 

anumitor programe din perioada 2014-

2020 și a contribuit la stabilirea unei 

56. reamintește acumularea de facturi 

restante la sfârșitul CFM anterior, care au 

fost reportate în actualul CFM, atingând un 

nivel fără precedent de 24,7 miliarde EUR 

la sfârșitul anului 2014, în special în 

domeniul politicii de coeziune, din cauza 

demarării cu întârziere a programelor 

anterioare, a subfinanțării și a plafoanelor 

de plată insuficiente; regretă că accentul 

pus pe absorbția acestor plăți restante 

aferente perioadei 2007-2013 au condus la 

eforturi deliberate de a întârzia demararea 

anumitor programe din perioada 2014-

2020 și a contribuit la stabilirea unei 
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tendințe contrare, de subutilizare a 

bugetelor aferente exercițiilor 2016 și 

2017; solicită Comisiei și statelor membre 

să propună măsuri concrete pentru a 

accelera punerea în aplicare a programelor 

aferente perioadei 2014-2020 și avertizează 

cu privire la apariția unei noi crize a 

plăților în perioada de tranziție dintre două 

CFM-uri; 

tendințe contrare, de subutilizare a 

bugetelor aferente exercițiilor 2016 și 

2017; solicită Comisiei și statelor membre 

să propună măsuri concrete pentru a 

accelera punerea în aplicare a programelor 

aferente perioadei 2014-2020 și avertizează 

cu privire la apariția unei noi crize a 

plăților în perioada de tranziție dintre două 

CFM-uri; reamintește Comisiei că 

simplificarea normelor de punere în 

aplicare, reducerea la minimum a sarcinii 

administrative asupra statelor membre și 

consolidarea, în același timp, a 

structurilor existente pot reduce timpul în 

care noile programe ating „viteza de 

croazieră”; 

Or. en 

 

Amendamentul  290 

Marco Valli 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 56 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

56. reamintește acumularea de facturi 

restante la sfârșitul CFM anterior, care au 

fost reportate în actualul CFM, atingând un 

nivel fără precedent de 24,7 miliarde EUR 

la sfârșitul anului 2014, în special în 

domeniul politicii de coeziune, din cauza 

demarării cu întârziere a programelor 

anterioare, a subfinanțării și a plafoanelor 

de plată insuficiente; regretă că accentul 

pus pe absorbția acestor plăți restante 

aferente perioadei 2007-2013 au condus la 

eforturi deliberate de a întârzia demararea 

anumitor programe din perioada 2014-

2020 și a contribuit la stabilirea unei 

tendințe contrare, de subutilizare a 

bugetelor aferente exercițiilor 2016 și 

2017; solicită Comisiei și statelor membre 

să propună măsuri concrete pentru a 

accelera punerea în aplicare a programelor 

aferente perioadei 2014-2020 și avertizează 

56. reamintește acumularea de facturi 

restante la sfârșitul CFM anterior, care au 

fost reportate în actualul CFM, atingând un 

nivel fără precedent de 24,7 miliarde EUR 

la sfârșitul anului 2014, în special în 

domeniul politicii de coeziune, din cauza 

demarării cu întârziere a programelor 

anterioare; regretă că accentul pus pe 

absorbția acestor plăți restante aferente 

perioadei 2007-2013 au condus la eforturi 

deliberate de a întârzia demararea anumitor 

programe din perioada 2014-2020 și a 

contribuit la stabilirea unei tendințe 

contrare, de subutilizare a bugetelor 

aferente exercițiilor 2016 și 2017; solicită 

Comisiei și statelor membre să propună 

măsuri concrete pentru a accelera punerea 

în aplicare a programelor aferente 

perioadei 2014-2020 și avertizează cu 

privire la apariția unei noi crize a plăților în 
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cu privire la apariția unei noi crize a 

plăților în perioada de tranziție dintre două 

CFM-uri; 

perioada de tranziție dintre două CFM-uri; 

Or. it 

 

Amendamentul  291 

Jordi Solé 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 58 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

58. solicită ca viitoarele plafoane de 

plăți să fie stabilite la un nivel 

corespunzător, lăsând numai un decalaj 

limitat și realist între nivelul creditelor de 

angajament și de plată și ținând seama de 

necesitatea de a respecta angajamentele 

care decurg din perioada financiară actuală, 

care se vor transforma în plăți numai după 

2020; 

58. solicită ca viitoarele plafoane de 

plăți să fie stabilite la același nivel cu cel 

al plafoanelor pentru angajamente; 

reamintește că plățile reprezintă o 

consecință logică și juridică a 

angajamentelor și, prin urmare, 

angajamentele vor deveni plăți; subliniază 

faptul că plafoanele de plăți nu stabilesc 

nivelul de plată pentru bugetele anuale, 

care urmează să fie adoptat de cele două 

ramuri ale autorității bugetare, ci nivelul 

maxim care ar putea fi convenit; prin 

urmare, consideră că ar trebui utilizată 

orice măsură tehnică pentru a evita 

efectuarea plăților, în special pentru a 

ține seama de necesitatea de a respecta 

angajamentele care decurg din perioada 

financiară actuală, care se vor transforma 

în plăți numai după 2020; 

Or. en 

 

Amendamentul  292 

Marco Valli 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 59 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

59. subliniază că bugetul UE are la 

dispoziție o gamă largă de instrumente 

care finanțează proiectul european și că 

acestea pot fi împărțite în două categorii: 

granturi și instrumente financiare sub 

formă de garanții, împrumuturi, 

repartizarea riscurilor sau capitaluri 

proprii; face referire, de asemenea, la 

Fondul european pentru investiții 

strategice, al cărui scop este acela de a 

mobiliza capital privat în întreaga Uniune 

pentru a sprijini proiecte în domenii-cheie 

ale economiei UE, care să completeze 

fondurile publice limitate; 

59. face referire, de asemenea, la faptul 

că Fondul european pentru investiții 

strategice nu a reușit să reducă decalajul 

privind cererea, ocuparea forței de muncă 

și inflația, în special în țările periferice 

din zona euro, care ar trebui să sporească 

investițiile publice în domenii cu potențial 

ridicat; 

Or. it 

 

Amendamentul  293 

Bernd Kölmel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 59 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

59. subliniază că bugetul UE are la 

dispoziție o gamă largă de instrumente care 

finanțează proiectul european și că acestea 

pot fi împărțite în două categorii: granturi 

și instrumente financiare sub formă de 

garanții, împrumuturi, repartizarea 

riscurilor sau capitaluri proprii; face 

referire, de asemene la Fondul european 

pentru investiții strategice, al cărui scop 

este acela de a mobiliza capital privat în 

întreaga Uniune pentru a sprijini proiecte 

în domenii-cheie ale economiei UE, care 
să completeze fondurile publice limitate; 

59. subliniază că bugetul UE are la 

dispoziție o gamă largă de instrumente care 

finanțează activitățile la nivelul UE și că 

acestea pot fi împărțite în două categorii: 

granturi și instrumente financiare sub 

formă de garanții, împrumuturi, 

repartizarea riscurilor sau capitaluri 

proprii; consideră că astfel de instrumente 

ar trebui să completeze fondurile publice 

limitate; 

Or. en 
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Amendamentul  294 

José Manuel Fernandes 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 59 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

59. subliniază că bugetul UE are la 

dispoziție o gamă largă de instrumente care 

finanțează proiectul european și că acestea 

pot fi împărțite în două categorii: granturi 

și instrumente financiare sub formă de 

garanții, împrumuturi, repartizarea 

riscurilor sau capitaluri proprii; face 

referire, de asemene la Fondul european 

pentru investiții strategice, al cărui scop 

este acela de a mobiliza capital privat în 

întreaga Uniune pentru a sprijini proiecte 

în domenii-cheie ale economiei UE, care 

să completeze fondurile publice limitate; 

59. subliniază că bugetul UE are la 

dispoziție o gamă largă de instrumente care 

finanțează proiectul european și că acestea 

pot fi împărțite în două categorii: granturi 

și instrumente financiare sub formă de 

garanții, împrumuturi, repartizarea 

riscurilor sau capitaluri proprii; face 

referire, de asemenea la Fondul european 

pentru investiții strategice, al cărui scop 

este acela de a mobiliza capital privat și 

public în întreaga Uniune pentru a sprijini 

proiecte în domenii-cheie ale economiei 

UE, pentru a completa finanțarea 

limitată; 

Or. en 

 

Amendamentul  295 

Jordi Solé 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 60 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

60. recunoaște potențialul 

instrumentelor financiare de a crește 

impactul economic și politic al bugetului 

Uniunii; subliniază totuși că acestea pot fi 

aplicate numai pentru proiectele 

generatoare de venituri și, prin urmare, 

constituie o formă complementară de 

finanțare, mai degrabă decât una 
alternativă, în comparație cu granturile, dat 

fiind că unele proiecte pot fi finanțate 

numai prin subvenții; 

60. recunoaște potențialul 

instrumentelor financiare de a crește 

impactul economic și politic al bugetului 

Uniunii; subliniază totuși că acestea pot fi 

aplicate numai pentru proiectele 

generatoare de venituri și, prin urmare, 

constituie doar o opțiune complementară a 

sistemului de granturi și nu ar trebui 

considerate ca o formă alternativă de 

finanțare, în comparație cu granturile, dat 

fiind că unele proiecte pot fi finanțate 

numai prin subvenții; subliniază, prin 

urmare, că instrumentele financiare nu 
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sunt legate de obiective și scopuri; invită 

Comisia să revizuiască toate 

instrumentele financiare, inclusiv FEIS, 

pentru ca acestea să fie legate de 

strategia, scopurile și obiectivele UE post 

2020 și să fie compatibile cu Acordul de la 

Paris privind schimbările climatice și/sau 

cu Agenda 2030; 

Or. en 

 

Amendamentul  296 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 60 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

60. recunoaște potențialul 

instrumentelor financiare de a crește 

impactul economic și politic al bugetului 

Uniunii; subliniază totuși că acestea pot fi 

aplicate numai pentru proiectele 

generatoare de venituri și, prin urmare, 

constituie o formă complementară de 

finanțare, mai degrabă decât una 

alternativă, în comparație cu granturile, dat 

fiind că unele proiecte pot fi finanțate 

numai prin subvenții; 

60. recunoaște potențialul 

instrumentelor financiare de a crește 

impactul economic și politic al bugetului 

Uniunii; solicită o flexibilitate sporită în 

ceea ce privește utilizarea transsectorială 

a diferitelor instrumente financiare, astfel 

încât normele restrictive să nu îi 

împiedice pe destinatari să profite de 

programe multiple pentru proiecte cu 

obiective similare; subliniază totuși că 

acestea pot fi aplicate numai pentru 

proiectele generatoare de venituri și, prin 

urmare, constituie o formă complementară 

de finanțare, mai degrabă decât una 

alternativă, în comparație cu granturile, dat 

fiind că unele proiecte pot fi finanțate 

numai prin subvenții; 

Or. en 

 

Amendamentul  297 

Marco Valli 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 60 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

60. recunoaște potențialul 

instrumentelor financiare de a crește 

impactul economic și politic al bugetului 

Uniunii; subliniază totuși că acestea pot fi 

aplicate numai pentru proiectele 

generatoare de venituri și, prin urmare, 

constituie o formă complementară de 

finanțare, mai degrabă decât una 

alternativă, în comparație cu granturile, dat 

fiind că unele proiecte pot fi finanțate 

numai prin subvenții; 

60. subliniază că instrumentele 

financiare pot fi aplicate numai pentru 

proiectele generatoare de venituri și, prin 

urmare, constituie o formă complementară 

de finanțare, mai degrabă decât una 

alternativă, în comparație cu granturile, dat 

fiind că unele proiecte pot fi finanțate 

numai prin subvenții; atrage atenția 

asupra faptului că, în anumite cazuri, 

utilizarea instrumentelor financiare ar 

putea constitui o modalitate de a transfera 

în sarcina comunităților pierderile 

economice generate de societățile private; 

Or. it 

 

Amendamentul  298 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 60 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

60. recunoaște potențialul 

instrumentelor financiare de a crește 

impactul economic și politic al bugetului 

Uniunii; subliniază totuși că acestea pot fi 

aplicate numai pentru proiectele 

generatoare de venituri și, prin urmare, 

constituie o formă complementară de 

finanțare, mai degrabă decât una 

alternativă, în comparație cu granturile, 

dat fiind că unele proiecte pot fi finanțate 

numai prin subvenții; 

60. recunoaște potențialul 

instrumentelor financiare de a crește 

impactul economic și politic al bugetului 

Uniunii; subliniază totuși că acestea pot fi 

aplicate numai în condiții investiționale 

suboptime sau în cazul unor 

disfuncționalități ale pieței în ceea ce 

privește investițiile viabile din punct de 

vedere financiar; reamintește că acestea 

nu ar trebui să vizeze înlocuirea 

sistemelor publice deja existente sau a 

finanțării private; 

Or. en 

 

Amendamentul  299 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Louis Michel, Gerben-Jan Gerbrandy 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 61 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

61. reamintește solicitarea adresată 

Comisiei de a identifica domeniile de 

politică ale UE în care granturile ar putea fi 

combinate cu instrumente financiare și să 

reflecteze la un echilibru adecvat între 

acestea; este convins că subvențiile ar 

trebui să rămână principala modalitate de 

finanțare a proiectelor UE în următorul 

CFM; subliniază că împrumuturile, 

garanțiile, repartizarea riscurilor și 

finanțarea prin capitaluri proprii ar trebui 

utilizate cu precauție, pe baza unor 

evaluări ex ante corespunzătoare și numai 

atunci când se poate demonstra că 

utilizarea lor are o valoare adăugată clară 

și un efect de pârghie; 

61. reamintește solicitarea adresată 

Comisiei legată de diviziunea mai clară 

între instrumente; consideră că Comisia 

ar trebui să identifice domeniile de 

politică ale UE care sunt cel mai bine 

deservite de granturi, cele pentru care 

instrumentele financiare sunt cele mai 

potrivite și cele în care granturile ar putea 

fi combinate cu instrumente financiare și să 

reflecteze la un echilibru adecvat între 

acestea; subliniază că utilizarea 

împrumuturilor, a garanțiilor, a 

repartizării riscurilor și a finanțării prin 

capitaluri proprii în cadrul următorului 

CFM trebuie să fie însoțite de eforturi 

majore pentru a facilita accesul la aceste 

instrumente pentru beneficiari, în special 

pentru întreprinderile nou înființate, 

IMM-uri și întreprinderile cu capitalizare 

medie; 

Or. en 

 

Amendamentul  300 

Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 61 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

61. reamintește solicitarea adresată 

Comisiei de a identifica domeniile de 

politică ale UE în care granturile ar putea fi 

combinate cu instrumente financiare și să 

reflecteze la un echilibru adecvat între 

acestea; este convins că subvențiile ar 

trebui să rămână principala modalitate de 

finanțare a proiectelor UE în următorul 

CFM; subliniază că împrumuturile, 

garanțiile, repartizarea riscurilor și 

finanțarea prin capitaluri proprii ar trebui 

61. reamintește solicitarea adresată 

Comisiei de a identifica domeniile de 

politică ale UE în care granturile ar putea fi 

combinate cu instrumente financiare și să 

reflecteze la un echilibru adecvat între 

acestea; este convins că subvențiile ar 

trebui să rămână principala modalitate de 

finanțare a proiectelor UE în următorul 

CFM; ia act de faptul că adoptarea 

instrumentelor financiare și sinergiile cu 

granturile pot fi îmbunătățite; subliniază, 
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utilizate cu precauție, pe baza unor evaluări 

ex ante corespunzătoare și numai atunci 

când se poate demonstra că utilizarea lor 

are o valoare adăugată clară și un efect de 

pârghie; 

în acest context, că ar trebui acordată o 

atenție deosebită normelor privind 

ajutoarele de stat, astfel încât să se 

asigure condiții de concurență echitabile 

pentru granturi și instrumentele 

financiare; subliniază că împrumuturile, 

garanțiile, repartizarea riscurilor și 

finanțarea prin capitaluri proprii ar trebui 

utilizate cu precauție, pe baza unor evaluări 

ex ante corespunzătoare și numai atunci 

când se poate demonstra că utilizarea lor 

are o valoare adăugată clară și un efect de 

pârghie; 

Or. en 

 

Amendamentul  301 

Jordi Solé 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 61 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

61. reamintește solicitarea adresată 

Comisiei de a identifica domeniile de 

politică ale UE în care granturile ar putea fi 

combinate cu instrumente financiare și să 

reflecteze la un echilibru adecvat între 

acestea; este convins că subvențiile ar 

trebui să rămână principala modalitate de 

finanțare a proiectelor UE în următorul 

CFM; subliniază că împrumuturile, 

garanțiile, repartizarea riscurilor și 

finanțarea prin capitaluri proprii ar trebui 

utilizate cu precauție, pe baza unor evaluări 

ex ante corespunzătoare și numai atunci 

când se poate demonstra că utilizarea lor 

are o valoare adăugată clară și un efect de 

pârghie; 

61. reamintește solicitarea adresată 

Comisiei de a identifica domeniile de 

politică ale UE în care granturile ar putea fi 

combinate cu instrumente financiare și să 

reflecteze la un echilibru adecvat între 

acestea; este convins că subvențiile ar 

trebui să rămână principala modalitate de 

finanțare a proiectelor UE în următorul 

CFM; subliniază lipsa de răspundere și 

nivelul scăzut de raportare a rezultatelor 

obținute în economia reală, precum și 

onorariile de gestiune ridicate ale 

instrumentelor financiare; prin urmare, 

consideră că împrumuturile, garanțiile, 

repartizarea riscurilor și finanțarea prin 

capitaluri proprii ar trebui utilizate cu 

precauție, pe baza unor evaluări ex ante 

corespunzătoare și numai atunci când se 

poate demonstra că utilizarea lor are o 

valoare adăugată clară și un efect de 

pârghie; 
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Or. en 

 

Amendamentul  302 

Marco Valli 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 61 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

61. reamintește solicitarea adresată 

Comisiei de a identifica domeniile de 

politică ale UE în care granturile ar putea fi 

combinate cu instrumente financiare și să 

reflecteze la un echilibru adecvat între 

acestea; este convins că subvențiile ar 

trebui să rămână principala modalitate de 

finanțare a proiectelor UE în următorul 

CFM; subliniază că împrumuturile, 

garanțiile, repartizarea riscurilor și 

finanțarea prin capitaluri proprii ar trebui 

utilizate cu precauție, pe baza unor evaluări 

ex ante corespunzătoare și numai atunci 

când se poate demonstra că utilizarea lor 

are o valoare adăugată clară și un efect de 

pârghie; 

61. reamintește solicitarea adresată 

Comisiei de a identifica domeniile de 

politică ale UE în care granturile ar putea fi 

combinate cu instrumente financiare și să 

reflecteze la un echilibru adecvat între 

acestea; este convins că subvențiile ar 

trebui să rămână principala modalitate de 

finanțare a proiectelor UE în următorul 

CFM; subliniază că împrumuturile, 

garanțiile, repartizarea riscurilor și 

finanțarea prin capitaluri proprii ar trebui 

utilizate cu precauție, pe baza unor evaluări 

ex ante corespunzătoare independente și 

numai atunci când se poate demonstra că 

utilizarea lor are o valoare adăugată clară și 

un efect de pârghie; 

Or. it 

 

Amendamentul  303 

Monika Hohlmeier 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 62 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

62. solicită Comisiei să simplifice și să 

armonizeze normele care reglementează 

utilizarea instrumentelor financiare în 

următorul CFM pentru a optimiza 

aplicarea lor eficientă; are în vedere 

posibilitatea instituirii unui fond unic 

care să integreze instrumentele financiare 

de la nivelul UE care sunt gestionate la 

eliminat 
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nivel central în cadrul unor programe 

precum Mecanismul pentru 

interconectarea Europei (MIE), Orizont 

2020, COSME, Europa creativă și 

Programul pentru ocuparea forței de 

muncă și inovare socială (EaSI), pe de o 

parte, și Fondul european pentru investiții 

strategice (FEIS), pe de altă parte, 

propunere care urmează să fie discutată 

ulterior; consideră că o astfel de soluție-

umbrelă ar trebui să prevadă o structură 

clară pentru alegerea a diferite tipuri de 

instrumente financiare pentru diferite 

domenii de politică și tipuri de acțiuni; 

subliniază, cu toate acestea, că un astfel 

de fond nu ar putea niciodată să integreze 

instrumente financiare gestionate de 

statele membre în cadrul politicii de 

coeziune; 

Or. en 

 

Amendamentul  304 

Pina Picierno, Luigi Morgano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 62 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

62. solicită Comisiei să simplifice și să 

armonizeze normele care reglementează 

utilizarea instrumentelor financiare în 

următorul CFM pentru a optimiza aplicarea 

lor eficientă; are în vedere posibilitatea 

instituirii unui fond unic care să integreze 

instrumentele financiare de la nivelul UE 

care sunt gestionate la nivel central în 

cadrul unor programe precum Mecanismul 

pentru interconectarea Europei (MIE), 

Orizont 2020, COSME, Europa creativă și 

Programul pentru ocuparea forței de muncă 

și inovare socială (EaSI), pe de o parte, și 

Fondul european pentru investiții strategice 

(FEIS), pe de altă parte, propunere care 

urmează să fie discutată ulterior; 

consideră că o astfel de soluție-umbrelă ar 

62. solicită Comisiei să simplifice și să 

armonizeze normele care reglementează 

utilizarea instrumentelor financiare în 

următorul CFM pentru a optimiza aplicarea 

lor eficientă; consideră că un fond unic 

care să integreze instrumentele financiare 

de la nivelul UE care sunt gestionate la 

nivel central în cadrul unor programe 

precum Mecanismul pentru interconectarea 

Europei (MIE), Orizont 2020, COSME, 

Europa creativă și Programul pentru 

ocuparea forței de muncă și inovare socială 

(EaSI), pe de o parte, și Fondul european 

pentru investiții strategice (FEIS), pe de 

altă parte, ar putea permite atingerea 

obiectivelor de eficiență, simplitate și 

flexibilitate în gestionarea bugetului UE; 
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trebui să prevadă o structură clară pentru 

alegerea a diferite tipuri de instrumente 

financiare pentru diferite domenii de 

politică și tipuri de acțiuni; subliniază, cu 

toate acestea, că un astfel de fond nu ar 

putea niciodată să integreze instrumente 

financiare gestionate de statele membre în 

cadrul politicii de coeziune; 

consideră că o astfel de soluție-umbrelă ar 

trebui să prevadă o structură clară pentru 

alegerea a diferite tipuri de instrumente 

financiare pentru diferite domenii de 

politică și tipuri de acțiuni; consideră că, 

pentru a garanta o adiționalitate reală a 

unui fond unic care să integreze toate 

instrumentele financiare, structura sa de 

guvernanță ar trebui să permită utilizarea 

cunoștințelor locale prin sprijinirea BEI 

și a băncilor sau instituțiilor naționale de 

promovare în inițierea și dezvoltarea 

operațiunilor, asigurând în același timp 

condiții de concurență echitabile între 

acestea; subliniază, cu toate acestea, că un 

astfel de fond nu ar putea niciodată să 

integreze instrumente financiare gestionate 

de statele membre în cadrul politicii de 

coeziune; 

Or. en 

 

Amendamentul  305 

Eider Gardiazabal Rubial, Agnes Jongerius, Georgi Pirinski, Javi López 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 62 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

62. solicită Comisiei să simplifice și să 

armonizeze normele care reglementează 

utilizarea instrumentelor financiare în 

următorul CFM pentru a optimiza aplicarea 

lor eficientă; are în vedere posibilitatea 

instituirii unui fond unic care să integreze 

instrumentele financiare de la nivelul UE 

care sunt gestionate la nivel central în 

cadrul unor programe precum 

Mecanismul pentru interconectarea 

Europei (MIE), Orizont 2020, COSME, 

Europa creativă și Programul pentru 

ocuparea forței de muncă și inovare 

socială (EaSI), pe de o parte, și Fondul 

european pentru investiții strategice 

(FEIS), pe de altă parte, propunere care 

urmează să fie discutată ulterior; 

62. solicită Comisiei să simplifice și să 

armonizeze normele care reglementează 

utilizarea instrumentelor financiare în 

următorul CFM pentru a optimiza aplicarea 

lor eficientă; ia act de faptul că Comisia 

poate propune instituirea unui fond unic 

care să integreze instrumentele financiare 

de la nivelul UE care sunt gestionate la 

nivel central; subliniază că o astfel de 

propunere ar necesita o dezbatere 

aprofundată; subliniază, cu toate acestea, 

că un astfel de fond nu ar putea niciodată 

să integreze instrumente financiare 

gestionate de statele membre în cadrul 

politicii de coeziune; 
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consideră că o astfel de soluție-umbrelă 

ar trebui să prevadă o structură clară 

pentru alegerea a diferite tipuri de 

instrumente financiare pentru diferite 

domenii de politică și tipuri de acțiuni; 
subliniază, cu toate acestea, că un astfel de 

fond nu ar putea niciodată să integreze 

instrumente financiare gestionate de statele 

membre în cadrul politicii de coeziune; 

Or. en 

 

Amendamentul  306 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 62 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

62. solicită Comisiei să simplifice și să 

armonizeze normele care reglementează 

utilizarea instrumentelor financiare în 

următorul CFM pentru a optimiza aplicarea 

lor eficientă; are în vedere posibilitatea 

instituirii unui fond unic care să integreze 

instrumentele financiare de la nivelul UE 

care sunt gestionate la nivel central în 

cadrul unor programe precum 

Mecanismul pentru interconectarea 

Europei (MIE), Orizont 2020, COSME, 

Europa creativă și Programul pentru 

ocuparea forței de muncă și inovare 

socială (EaSI), pe de o parte, și Fondul 

european pentru investiții strategice 

(FEIS), pe de altă parte, propunere care 

urmează să fie discutată ulterior; 
consideră că o astfel de soluție-umbrelă ar 

trebui să prevadă o structură clară pentru 

alegerea a diferite tipuri de instrumente 

financiare pentru diferite domenii de 

politică și tipuri de acțiuni; subliniază, cu 

toate acestea, că un astfel de fond nu ar 

putea niciodată să integreze instrumente 
financiare gestionate de statele membre în 

cadrul politicii de coeziune; 

62. solicită Comisiei să simplifice și să 

armonizeze normele care reglementează 

utilizarea instrumentelor financiare în 

următorul CFM pentru a optimiza aplicarea 

lor eficientă; consideră că o structură clară 

pentru alegerea a diferite tipuri de 

instrumente financiare pentru diferite 

domenii de politică și tipuri de acțiuni ar 

trebui prevăzută și că instrumentele 

financiare relevante ar trebui să fie în 

continuare incluse în buget în linii 

bugetare separate, pentru a asigura 

claritatea investițiilor; subliniază, cu toate 

acestea, că orice astfel de armonizare a 

normelor nu poate afecta instrumentele 

financiare gestionate de statele membre în 

cadrul politicii de coeziune; 
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Or. en 

 

Amendamentul  307 

Ivana Maletić 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 62 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

62. solicită Comisiei să simplifice și să 

armonizeze normele care reglementează 

utilizarea instrumentelor financiare în 

următorul CFM pentru a optimiza aplicarea 

lor eficientă; are în vedere posibilitatea 

instituirii unui fond unic care să integreze 

instrumentele financiare de la nivelul UE 

care sunt gestionate la nivel central în 

cadrul unor programe precum Mecanismul 

pentru interconectarea Europei (MIE), 

Orizont 2020, COSME, Europa creativă și 

Programul pentru ocuparea forței de muncă 

și inovare socială (EaSI), pe de o parte, și 

Fondul european pentru investiții strategice 

(FEIS), pe de altă parte, propunere care 

urmează să fie discutată ulterior; consideră 

că o astfel de soluție-umbrelă ar trebui să 

prevadă o structură clară pentru alegerea a 

diferite tipuri de instrumente financiare 

pentru diferite domenii de politică și tipuri 

de acțiuni; subliniază, cu toate acestea, că 

un astfel de fond nu ar putea niciodată să 

integreze instrumente financiare gestionate 

de statele membre în cadrul politicii de 

coeziune; 

62. solicită Comisiei să simplifice și să 

armonizeze normele care reglementează 

utilizarea instrumentelor financiare în 

următorul CFM pentru a optimiza aplicarea 

lor eficientă; are în vedere posibilitatea 

instituirii unui fond unic care să integreze 

instrumentele financiare de la nivelul UE 

care sunt gestionate la nivel central în 

cadrul unor programe precum Mecanismul 

pentru interconectarea Europei (MIE), 

Orizont 2020, COSME, Europa creativă și 

Programul pentru ocuparea forței de muncă 

și inovare socială (EaSI), pe de o parte, și 

Fondul european pentru investiții strategice 

(FEIS), pe de altă parte, propunere care 

urmează să fie discutată ulterior; consideră 

că o astfel de soluție-umbrelă ar trebui să 

prevadă o structură clară pentru alegerea a 

diferite tipuri de instrumente financiare 

pentru diferite domenii de politică și tipuri 

de acțiuni; subliniază, cu toate acestea, că 

un astfel de fond nu ar putea niciodată să 

integreze instrumente financiare gestionate 

de statele membre în cadrul politicii de 

coeziune; subliniază că, în cadrul 

structurii CFM post-2020, aceste 

programe nu pot fi incluse sub o singură 

linie dedicată instrumentelor orizontale 

(financiare) care sprijină investițiile; 

Or. en 

 

Amendamentul  308 

Jordi Solé 

în numele Grupului Verts/ALE 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 62 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

62. solicită Comisiei să simplifice și să 

armonizeze normele care reglementează 

utilizarea instrumentelor financiare în 

următorul CFM pentru a optimiza aplicarea 

lor eficientă; are în vedere posibilitatea 

instituirii unui fond unic care să integreze 

instrumentele financiare de la nivelul UE 

care sunt gestionate la nivel central în 

cadrul unor programe precum Mecanismul 

pentru interconectarea Europei (MIE), 

Orizont 2020, COSME, Europa creativă și 

Programul pentru ocuparea forței de muncă 

și inovare socială (EaSI), pe de o parte, și 

Fondul european pentru investiții strategice 

(FEIS), pe de altă parte, propunere care 

urmează să fie discutată ulterior; consideră 

că o astfel de soluție-umbrelă ar trebui să 

prevadă o structură clară pentru alegerea a 

diferite tipuri de instrumente financiare 

pentru diferite domenii de politică și tipuri 

de acțiuni; subliniază, cu toate acestea, că 

un astfel de fond nu ar putea niciodată să 

integreze instrumente financiare gestionate 

de statele membre în cadrul politicii de 

coeziune; 

62. solicită Comisiei să simplifice și să 

armonizeze normele care reglementează 

utilizarea instrumentelor financiare în 

următorul CFM pentru a optimiza aplicarea 

lor eficientă; are în vedere posibilitatea 

instituirii unui fond unic care să integreze 

instrumentele financiare de la nivelul UE 

care sunt gestionate la nivel central în 

cadrul unor programe precum Mecanismul 

pentru interconectarea Europei (MIE), 

Orizont 2020, COSME, Europa creativă și 

Programul pentru ocuparea forței de muncă 

și inovare socială (EaSI), pe de o parte, și 

Fondul european pentru investiții strategice 

(FEIS), pe de altă parte, propunere care 

urmează să fie discutată ulterior; consideră 

că o astfel de soluție-umbrelă ar trebui să 

prevadă o structură clară pentru alegerea a 

diferite tipuri de instrumente financiare 

pentru diferite domenii de politică și tipuri 

de acțiuni; subliniază, cu toate acestea, că 

un astfel de fond nu ar putea niciodată să 

integreze instrumente financiare gestionate 

de statele membre în cadrul politicii de 

coeziune sau să finanțeze proiecte care 

sunt în contradicție cu angajamentele 

interne și internaționale ale UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  309 

Péter Niedermüller, Claude Moraes 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 62 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

62. solicită Comisiei să simplifice și să 

armonizeze normele care reglementează 

utilizarea instrumentelor financiare în 

62. solicită Comisiei să simplifice și să 

armonizeze normele care reglementează 

utilizarea instrumentelor financiare în 
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următorul CFM pentru a optimiza aplicarea 

lor eficientă; are în vedere posibilitatea 

instituirii unui fond unic care să integreze 

instrumentele financiare de la nivelul UE 

care sunt gestionate la nivel central în 

cadrul unor programe precum Mecanismul 

pentru interconectarea Europei (MIE), 

Orizont 2020, COSME, Europa creativă și 

Programul pentru ocuparea forței de muncă 

și inovare socială (EaSI), pe de o parte, și 

Fondul european pentru investiții strategice 

(FEIS), pe de altă parte, propunere care 

urmează să fie discutată ulterior; consideră 

că o astfel de soluție-umbrelă ar trebui să 

prevadă o structură clară pentru alegerea a 

diferite tipuri de instrumente financiare 

pentru diferite domenii de politică și tipuri 

de acțiuni; subliniază, cu toate acestea, că 

un astfel de fond nu ar putea niciodată să 

integreze instrumente financiare gestionate 

de statele membre în cadrul politicii de 

coeziune; 

următorul CFM pentru a optimiza aplicarea 

lor eficientă; are în vedere posibilitatea 

instituirii unui fond unic care să integreze 

instrumentele financiare de la nivelul UE 

care sunt gestionate la nivel central în 

cadrul unor programe precum Mecanismul 

pentru interconectarea Europei (MIE), 

Orizont 2020, COSME, Europa creativă și 

Programul pentru ocuparea forței de muncă 

și inovare socială (EaSI), pe de o parte, și 

Fondul european pentru investiții strategice 

(FEIS), pe de altă parte, precum și un 

viitor fond european intern pentru 

democrație și drepturile omului, 

propunere care urmează să fie discutată 

ulterior; consideră că o astfel de soluție-

umbrelă ar trebui să prevadă o structură 

clară pentru alegerea a diferite tipuri de 

instrumente financiare pentru diferite 

domenii de politică și tipuri de acțiuni; 

subliniază, cu toate acestea, că un astfel de 

fond nu ar putea niciodată să integreze 

instrumente financiare gestionate de statele 

membre în cadrul politicii de coeziune; 

Or. en 

 

Amendamentul  310 

Bernd Kölmel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 62 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

62. solicită Comisiei să simplifice și să 

armonizeze normele care reglementează 

utilizarea instrumentelor financiare în 

următorul CFM pentru a optimiza aplicarea 

lor eficientă; are în vedere posibilitatea 

instituirii unui fond unic care să integreze 

instrumentele financiare de la nivelul UE 

care sunt gestionate la nivel central în 

cadrul unor programe precum Mecanismul 

pentru interconectarea Europei (MIE), 

Orizont 2020, COSME, Europa creativă și 

Programul pentru ocuparea forței de muncă 

62. solicită Comisiei să simplifice și să 

armonizeze normele care reglementează 

utilizarea instrumentelor financiare în 

următorul CFM pentru a optimiza aplicarea 

lor eficientă; are în vedere posibilitatea 

instituirii unui fond unic care să integreze 

instrumentele financiare de la nivelul UE 

care sunt gestionate la nivel central în 

cadrul unor programe precum Mecanismul 

pentru interconectarea Europei (MIE), 

Orizont 2020, COSME, precum și Europa 

creativă și Programul pentru ocuparea 
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și inovare socială (EaSI), pe de o parte, și 

Fondul european pentru investiții 

strategice (FEIS), pe de altă parte, 

propunere care urmează să fie discutată 

ulterior; consideră că o astfel de soluție-

umbrelă ar trebui să prevadă o structură 

clară pentru alegerea a diferite tipuri de 

instrumente financiare pentru diferite 

domenii de politică și tipuri de acțiuni; 

subliniază, cu toate acestea, că un astfel de 

fond nu ar putea niciodată să integreze 

instrumente financiare gestionate de statele 

membre în cadrul politicii de coeziune; 

forței de muncă și inovare socială (EaSI), 

propunere care urmează să fie discutată 

ulterior; consideră că o astfel de soluție-

umbrelă ar trebui să prevadă o structură 

clară pentru alegerea a diferite tipuri de 

instrumente financiare pentru diferite 

domenii de politică și tipuri de acțiuni; 

subliniază, cu toate acestea, că un astfel de 

fond nu ar putea niciodată să integreze 

instrumente financiare gestionate de statele 

membre în cadrul politicii de coeziune; 

Or. en 

 

Amendamentul  311 

Marita Ulvskog 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 62 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

62. solicită Comisiei să simplifice și să 

armonizeze normele care reglementează 

utilizarea instrumentelor financiare în 

următorul CFM pentru a optimiza aplicarea 

lor eficientă; are în vedere posibilitatea 

instituirii unui fond unic care să integreze 

instrumentele financiare de la nivelul UE 

care sunt gestionate la nivel central în 

cadrul unor programe precum Mecanismul 

pentru interconectarea Europei (MIE), 

Orizont 2020, COSME, Europa creativă și 

Programul pentru ocuparea forței de muncă 

și inovare socială (EaSI), pe de o parte, și 

Fondul european pentru investiții strategice 

(FEIS), pe de altă parte, propunere care 

urmează să fie discutată ulterior; consideră 

că o astfel de soluție-umbrelă ar trebui să 

prevadă o structură clară pentru alegerea a 

diferite tipuri de instrumente financiare 

pentru diferite domenii de politică și tipuri 

de acțiuni; subliniază, cu toate acestea, că 

un astfel de fond nu ar putea niciodată să 

62. solicită Comisiei să simplifice și să 

armonizeze normele care reglementează 

utilizarea instrumentelor financiare în 

următorul CFM pentru a optimiza aplicarea 

lor eficientă; are în vedere posibilitatea 

instituirii unui fond unic care să integreze 

instrumentele financiare de la nivelul UE 

care sunt gestionate la nivel central în 

cadrul unor programe precum Mecanismul 

pentru interconectarea Europei (MIE), 

Orizont 2020, COSME, Europa creativă și 

Programul pentru ocuparea forței de muncă 

și inovare socială (EaSI), pe de o parte, și 

Fondul european pentru investiții strategice 

(FEIS), pe de altă parte, propunere care 

urmează să fie discutată ulterior; consideră 

că o astfel de soluție-umbrelă ar putea să 

prevadă o structură clară pentru alegerea a 

diferite tipuri de instrumente financiare 

pentru diferite domenii de politică și tipuri 

de acțiuni; subliniază, cu toate acestea, că 

un astfel de fond nu ar putea niciodată să 
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integreze instrumente financiare gestionate 

de statele membre în cadrul politicii de 

coeziune; 

integreze instrumente financiare gestionate 

de statele membre în cadrul politicii de 

coeziune; 

Or. en 

 

Amendamentul  312 

Monica Macovei, Indrek Tarand 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 64 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

64. consideră că structura CFM ar 

trebui să facă prioritățile politice și 

bugetare ale UE mai vizibile pentru 

cetățenii europeni și solicită o prezentare 

mai clară a tuturor domeniilor de cheltuieli 

ale UE; este convins că principalii piloni ai 

viitoarelor cheltuieli ale UE, stabiliți în 

prezenta rezoluție, ar trebui să fie reflectați 

în consecință; 

64. subliniază că structura noului 

CFM ar trebui să corespundă mai bine 

celor cinci priorități politice ale UE; 
consideră că structura CFM ar trebui să 

facă prioritățile politice și bugetare ale UE 

mai vizibile pentru cetățenii europeni și 

solicită o prezentare mai clară a tuturor 

domeniilor de cheltuieli ale UE; este 

convins că principalii piloni ai viitoarelor 

cheltuieli ale UE, stabiliți în prezenta 

rezoluție, ar trebui să fie reflectați în 

consecință; solicită o mai mare coerență 

între finanțarea bugetului UE și 

obiectivele acestuia, la nevoie, prin 

spargerea „plafonului de sticlă” care 

limitează contribuțiile statelor membre la 

1 % din PIB-ul acestora și/sau prin 

adaptarea și reducerea obiectivelor UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  313 

Helga Trüpel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 64 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 64a. invită Comisia să instituie un 

cluster digital în cadrul următorului 
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CFM, care să integreze toate programele 

UE care oferă răspunsuri complementare 

la provocările digitale din Uniune, 

cuprinzând activități precum digitalizarea 

industriei, competențele digitale avansate, 

cercetarea în sectorul digital, acțiunile de 

inovare mediatică și acțiunile multimedia, 

educația în domeniul mass-mediei, 

calculul de înaltă performanță, securitate 

cibernetică, e-guvernarea și 

infrastructura serviciilor digitale; 

Or. en 

 

Amendamentul  314 

Jordi Solé 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 64 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 64a. consideră că structura CFM ar 

trebui să reflecte, de asemenea, economia 

UE și să includă programul și 

instrumentele care sprijină 

antreprenoriatul și toate formele sale de 

activitate de afaceri, de la proiecte 

individuale la proiecte comune, cum ar fi 

întreprinderile cooperative; 

Or. en 

 

Amendamentul  315 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 64 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 64a. consideră, prin urmare, că actuala 

prezentare a rubricilor necesită unele 

îmbunătățiri, dar este împotriva oricărei 
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modificări radicale nejustificate, totodată 

îndeamnă la menținerea cheltuielilor 

pentru politica agricolă comună ca o 

rubrică distinctă a bugetului; 

Or. pl 

 

Amendamentul  316 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 65 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

65. consideră, prin urmare, că actuala 

prezentare a rubricilor necesită unele 

îmbunătățiri, dar este împotriva oricărei 

modificări radicale nejustificate; propune, 

prin urmare, următoarea structură pentru 

CFM de după 2020; 

Rubrica 1: O economie mai puternică și 

sustenabilă 

 

Includerea de programe și instrumente 

care sprijină: 

în cadrul gestiunii directe: 

- cercetarea și inovarea; 

- industria, spiritul antreprenorial și 

întreprinderile mici și mijlocii;  

- proiectele mari de infrastructură; 

- transporturile, digitalizarea și 

energia; 

- mediul și adaptarea la schimbările 

climatice;  

 

- agricultura și dezvoltarea rurală; 

- afacerile maritime și pescuitul; 

 

 

- instrumentele (financiare) 

orizontale care sprijină investițiile 

în Europa (posibil instrument 

financiar umbrelă la nivelul UE, 

inclusiv FEIS). 

 

eliminat 
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Rubrica 2: Consolidarea coeziunii și 

solidarității în Europa 

 

Includerea de programe și instrumente 

care sprijină: 

- coeziunea economică, socială și 

teritorială (în cadrul gestiunii 

partajate): 

investițiile în inovare, 

digitalizarea, 

reindustrializarea, IMM-

urile, transporturile, 

adaptarea la schimbările 

climatice;  

ocuparea forței de muncă, 

afaceri sociale și 

incluziunea socială;  

- educația și învățarea pe tot 

parcursul vieții; 

- cultura, cetățenia și comunicarea;  

- sănătatea și siguranța alimentară; 

- azilul, migrația și integrarea, 

justiția și consumatorii;  

- sprijinul acordat administrațiilor 

naționale și coordonarea cu 

acestea.  

 

 

Rubrica 3: O mai mare responsabilitate la 

nivel mondial 

 

Includerea de programe și instrumente 

care sprijină: 

- cooperarea internațională și 

dezvoltarea;  

- vecinătatea;  

- extinderea;  

- ajutorul umanitar;  

- comerțul; 

 

- contribuția la fondurile fiduciare 

ale UE și instrumentele în materie 

de relații externe. 

 

 

Rubrica 4: Securitatea, pacea și 

stabilitatea pentru toți 
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Includerea de programe și instrumente 

care sprijină: 

- securitatea; 

- răspunsul în caz de criză;  

- politica externă și de securitate 

comună;  

- apărarea.  

 

 

Rubrica 5: O administrare eficientă în 

serviciul cetățenilor europeni 

 

- finanțarea personalului UE; 

- finanțarea clădirilor și 

echipamentelor din instituțiile UE. 

 

Or. pl 

 

Amendamentul  317 

Tamás Deutsch 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 65 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

65. consideră, prin urmare, că actuala 

prezentare a rubricilor necesită unele 

îmbunătățiri, dar este împotriva oricărei 

modificări radicale nejustificate; propune, 

prin urmare, următoarea structură pentru 

CFM de după 2020; 

65. consideră, prin urmare, că actuala 

prezentare a rubricilor necesită unele 

îmbunătățiri, dar este împotriva oricărei 

modificări radicale nejustificate; propune, 

prin urmare, o structură transparentă 

pentru CFM de după 2020, în care 

diferitele priorități au rubrici separate; 

susține menținerea de rubrici separate 

pentru: coeziunea economică, socială și 

teritorială; agricultură și dezvoltarea 

rurală, afacerile maritime și pescuitul; 

Rubrica 1: O economie mai puternică și 

sustenabilă 

 

Includerea de programe și instrumente 

care sprijină: 
 

în cadrul gestiunii directe:  

- cercetarea și inovarea;  
- industria, spiritul antreprenorial și 

întreprinderile mici și mijlocii;  
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- proiectele mari de infrastructură;  
- transporturile, digitalizarea și 

energia; 
 

- mediul și adaptarea la schimbările 

climatice; 
 

- agricultura și dezvoltarea rurală;  
- afacerile maritime și pescuitul;  
- instrumentele (financiare) 

orizontale care sprijină investițiile în 

Europa (posibil instrument financiar 

umbrelă la nivelul UE, inclusiv FEIS). 

 

Rubrica 2: Consolidarea coeziunii și 

solidarității în Europa 
 

Includerea de programe și instrumente 

care sprijină: 
 

- coeziunea economică, socială și 

teritorială (în cadrul gestiunii partajate): 
 

 investițiile în inovare, 

digitalizarea, reindustrializarea, IMM-

urile, transporturile, adaptarea la 

schimbările climatice; 

 

 ocuparea forței de muncă, afaceri 

sociale și incluziunea socială;
 

- educația și învățarea pe tot 

parcursul vieții;
 

- cultura, cetățenia și comunicarea;  
- sănătatea și siguranța alimentară;  
- azilul, migrația și integrarea, 

justiția și consumatorii; 
 

- sprijinul acordat administrațiilor 

naționale și coordonarea cu acestea. 
 

Rubrica 3: O mai mare responsabilitate la 

nivel mondial 
 

Includerea de programe și instrumente 

care sprijină: 
 

- cooperarea internațională și 

dezvoltarea; 
 

- vecinătatea;  

- extinderea;  

- ajutorul umanitar;  

- comerțul;  

- contribuția la fondurile fiduciare 

ale UE și instrumentele în materie de 

relații externe. 

 

Rubrica 4: Securitatea, pacea și  
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stabilitatea pentru toți 

Includerea de programe și instrumente 

care sprijină: 
 

- securitatea;  
- răspunsul în caz de criză;   
- politica externă și de securitate 

comună;  
 

- apărarea.  
Rubrica 5: O administrație eficientă în 

serviciul cetățenilor europeni 
 

- finanțarea personalului UE;  
- finanțarea clădirilor și 

echipamentelor din instituțiile UE. 
 

Or. en 

 

Amendamentul  318 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Nils 

Torvalds, Pavel Telička, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali, Fredrick 

Federley 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 65 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

65. consideră, prin urmare, că actuala 

prezentare a rubricilor necesită unele 

îmbunătățiri, dar este împotriva oricărei 

modificări radicale nejustificate; propune, 

prin urmare, următoarea structură pentru 

CFM de după 2020; 

65. consideră, prin urmare, că actuala 

prezentare a rubricilor necesită unele 

îmbunătățiri, dar este împotriva oricărei 

modificări radicale nejustificate; invită 

Comisia să propună o nouă structură 

pentru CFM de după 2020; 

Rubrica 1: O economie mai puternică și 

sustenabilă 

 

Includerea de programe și instrumente 

care sprijină: 
 

în cadrul gestiunii directe:  

- cercetarea și inovarea;  
- industria, spiritul antreprenorial și 

întreprinderile mici și mijlocii;  

 

- proiectele mari de infrastructură;  
- transporturile, digitalizarea și 

energia; 
 

- mediul și adaptarea la schimbările 

climatice; 
 

- agricultura și dezvoltarea rurală;  
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- afacerile maritime și pescuitul;  
- instrumentele (financiare) 

orizontale care sprijină investițiile în 

Europa (posibil instrument financiar 

umbrelă la nivelul UE, inclusiv FEIS). 

 

Rubrica 2: Consolidarea coeziunii și 

solidarității în Europa 
 

Includerea de programe și instrumente 

care sprijină: 
 

- coeziunea economică, socială și 

teritorială (în cadrul gestiunii partajate): 
 

 investițiile în inovare, 

digitalizarea, reindustrializarea, IMM-

urile, transporturile, adaptarea la 

schimbările climatice; 

 

 ocuparea forței de muncă, afaceri 

sociale și incluziunea socială;
 

- educația și învățarea pe tot 

parcursul vieții;
 

- cultura, cetățenia și comunicarea;  
- sănătatea și siguranța alimentară;  
- azilul, migrația și integrarea, 

justiția și consumatorii; 
 

- sprijinul acordat administrațiilor 

naționale și coordonarea cu acestea. 
 

Rubrica 3: O mai mare responsabilitate la 

nivel mondial 
 

Includerea de programe și instrumente 

care sprijină: 
 

- cooperarea internațională și 

dezvoltarea; 
 

- vecinătatea;  

- extinderea;  

- ajutorul umanitar;  

- comerțul;  

- contribuția la fondurile fiduciare 

ale UE și instrumentele în materie de 

relații externe. 

 

Rubrica 4: Securitatea, pacea și 

stabilitatea pentru toți 
 

Includerea de programe și instrumente 

care sprijină: 
 

- securitatea;  
- răspunsul în caz de criză;   
- politica externă și de securitate  
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comună;  

- apărarea.  
Rubrica 5: O administrație eficientă în 

serviciul cetățenilor europeni 
 

- finanțarea personalului UE;  
- finanțarea clădirilor și 

echipamentelor din instituțiile UE. 
 

Or. en 

 

Amendamentul  319 

Bernd Kölmel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 65 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

65. consideră, prin urmare, că actuala 

prezentare a rubricilor necesită unele 

îmbunătățiri, dar este împotriva oricărei 

modificări radicale nejustificate; propune, 

prin urmare, următoarea structură pentru 

CFM de după 2020; 

65. consideră, prin urmare, că actuala 

prezentare a rubricilor necesită 

îmbunătățiri; propune, prin urmare, 

următoarea structură pentru CFM de după 

2020; 

Rubrica 1: O economie mai puternică și 

sustenabilă 

Rubrica 1: Securitatea în Europa 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 
Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 
în cadrul gestiunii directe:  

- cercetarea și inovarea; - azilul și migrația; 

- industria, spiritul antreprenorial și 

întreprinderile mici și mijlocii;  

- securitatea și combaterea 

terorismului;  

- proiectele mari de infrastructură; - răspunsul în caz de criză și 

stabilitatea; 

- transporturile, digitalizarea și 

energia; 

 

- mediul și adaptarea la schimbările 

climatice; 

 

- agricultura și dezvoltarea rurală;  

- afacerile maritime și pescuitul;  

- instrumentele (financiare) 

orizontale care sprijină investițiile în 

Europa (posibil instrument financiar 

umbrelă la nivelul UE, inclusiv FEIS). 

 

Rubrica 2: Consolidarea coeziunii și 

solidarității în Europa 

Rubrica 2: O Europă competitivă și 

inovatoare 

Includerea de programe și instrumente care Includerea de programe și instrumente care 
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sprijină: sprijină: 

- coeziunea economică, socială și 

teritorială (în cadrul gestiunii partajate): 

- cercetarea și inovarea; 

 investițiile în inovare, 

digitalizarea, reindustrializarea, IMM-

urile, transporturile, adaptarea la 

schimbările climatice; 

- industria, spiritul antreprenorial și 

întreprinderile mici și mijlocii; 

 ocuparea forței de muncă, afaceri 

sociale și incluziunea socială;

- proiectele mari de infrastructură; 

- educația și învățarea pe tot 

parcursul vieții;

- transporturile, digitalizarea și 

energia;

- cultura, cetățenia și comunicarea; - comerțul. 

- sănătatea și siguranța alimentară;  

- azilul, migrația și integrarea, 

justiția și consumatorii; 

 

- sprijinul acordat administrațiilor 

naționale și coordonarea cu acestea. 

 

Rubrica 3: O mai mare responsabilitate la 

nivel mondial 

Rubrica 3: Reforma zonei euro pentru 

sustenabilitate și creștere economică 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

- cooperarea internațională și 

dezvoltarea; 

- mecanismul de stabilizare a zonei 

euro; 

- vecinătatea; - programul de sprijin pentru statele 

membre în cazul unei ieșiri negociate din 

zona euro. 

- extinderea;  

- ajutorul umanitar;  

- comerțul;  

- contribuția la fondurile fiduciare 

ale UE și instrumentele în materie de 

relații externe. 

 

Rubrica 4: Securitatea, pacea și 

stabilitatea pentru toți 

Rubrica 4: O societate bazată pe coeziune 

și un peisaj rural puternic în Europa 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

- securitatea; - coeziunea economică, socială și 

teritorială; 

- răspunsul în caz de criză;  - agricultura și dezvoltarea rurală; 

- politica externă și de securitate 

comună;  

- afacerile maritime și pescuitul. 

- apărarea.  

Rubrica 5: O administrație eficientă în 

serviciul cetățenilor europeni 

Rubrica 5: Europa globală 

- finanțarea personalului UE; - ajutorul umanitar; 

- finanțarea clădirilor și - cooperarea internațională și 
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echipamentelor din instituțiile UE. dezvoltarea; 

 - contribuția la fondurile fiduciare 

ale UE. 

 Rubrica 6: Administrație 

Or. en 

 

Amendamentul  320 

Janusz Lewandowski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 65 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

65. consideră, prin urmare, că actuala 

prezentare a rubricilor necesită unele 

îmbunătățiri, dar este împotriva oricărei 

modificări radicale nejustificate; propune, 

prin urmare, următoarea structură pentru 

CFM de după 2020; 

65. consideră, prin urmare, că actuala 

prezentare a rubricilor necesită unele 

îmbunătățiri, dar este împotriva oricărei 

modificări radicale nejustificate; propune, 

prin urmare, următoarea structură pentru 

CFM de după 2020; 

  

Rubrica 1: O economie mai puternică și 

sustenabilă 

Rubrica 1: Creștere inteligentă și 

favorabilă incluziunii 

 a. Competitivitate pentru creștere și 

locuri de muncă 

 b. Coeziunea economică, socială și 

teritorială 

Includerea de programe și instrumente 

care sprijină: 
 

în cadrul gestiunii directe:  

- cercetarea și inovarea;  

- industria, spiritul antreprenorial și 

întreprinderile mici și mijlocii;  

 

- proiectele mari de infrastructură;  

- transporturile, digitalizarea și 

energia; 

 

- mediul și adaptarea la schimbările 

climatice; 

 

- agricultura și dezvoltarea rurală;  

- afacerile maritime și pescuitul;  

- instrumentele (financiare) 

orizontale care sprijină investițiile în 

Europa (posibil instrument financiar 

umbrelă la nivelul UE, inclusiv FEIS). 

 

Rubrica 2: Consolidarea coeziunii și 

solidarității în Europa 

Rubrica 2: Creștere durabilă: Resurse 

naturale 
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Includerea de programe și instrumente 

care sprijină: 

 

- coeziunea economică, socială și 

teritorială (în cadrul gestiunii partajate): 

 

 investițiile în inovare, 

digitalizarea, reindustrializarea, IMM-

urile, transporturile, adaptarea la 

schimbările climatice; 

 

 ocuparea forței de muncă, afaceri 

sociale și incluziunea socială;



- educația și învățarea pe tot 

parcursul vieții;



- cultura, cetățenia și comunicarea;  

- sănătatea și siguranța alimentară;  

- azilul, migrația și integrarea, 

justiția și consumatorii; 

 

- sprijinul acordat administrațiilor 

naționale și coordonarea cu acestea. 

 

Rubrica 3: O mai mare responsabilitate la 

nivel mondial 

Rubrica 3: Securitate, cetățenie și apărare 

Includerea de programe și instrumente 

care sprijină: 

 

- cooperarea internațională și 

dezvoltarea; 

 

- vecinătatea;  

- extinderea;  

- ajutorul umanitar;  

- comerțul;  

- contribuția la fondurile fiduciare 

ale UE și instrumentele în materie de 

relații externe. 

 

Rubrica 4: Securitatea, pacea și 

stabilitatea pentru toți 

Rubrica 4: Europa globală 

Includerea de programe și instrumente 

care sprijină: 

 

- securitatea;  

- răspunsul în caz de criză;   

- politica externă și de securitate 

comună;  

 

- apărarea.  

Rubrica 5: O administrație eficientă în 

serviciul cetățenilor europeni 

Rubrica 5: Administrație 

- finanțarea personalului UE;  

- finanțarea clădirilor și 

echipamentelor din instituțiile UE. 

 



 

AM\1144763RO.docxx 41/155 PE616.896v01-00 

 RO 

Or. en 

 

Amendamentul  321 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu, Giovanni La Via 

Propunere de rezoluție 

Punctul 65 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

65. consideră, prin urmare, că actuala 

prezentare a rubricilor necesită unele 

îmbunătățiri, dar este împotriva oricărei 

modificări radicale nejustificate; propune, 

prin urmare, următoarea structură pentru 

CFM de după 2020; 

65. consideră, prin urmare, că actuala 

prezentare a rubricilor necesită unele 

îmbunătățiri, dar este împotriva oricărei 

modificări radicale nejustificate; propune, 

prin urmare, următoarea structură pentru 

CFM de după 2020; 

Rubrica 1: O economie mai puternică și 

sustenabilă 

Rubrica 1: O economie mai puternică, 

sustenabilă și digitală 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 
Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 
în cadrul gestiunii directe: în cadrul gestiunii directe: 

- cercetarea și inovarea; - cercetarea și inovarea; 

- industria, spiritul antreprenorial și 

întreprinderile mici și mijlocii;  

- industria, spiritul antreprenorial și 

întreprinderile mici și mijlocii;  

 - transformarea digitală a 

economiei și a societății; 

- proiectele mari de infrastructură; - proiectele mari de infrastructură; 

- transporturile, digitalizarea și 

energia; 

- transporturile și energia; 

- mediul și adaptarea la schimbările 

climatice; 

- mediul și adaptarea la schimbările 

climatice; 

- agricultura și dezvoltarea rurală;  

- afacerile maritime și pescuitul;  

- instrumentele (financiare) 

orizontale care sprijină investițiile în 

Europa (posibil instrument financiar 

umbrelă la nivelul UE, inclusiv FEIS). 

- instrumentele (financiare) 

orizontale care sprijină investițiile în 

Europa (posibil instrument financiar 

umbrelă la nivelul UE, inclusiv FEIS). 

Rubrica 2: Consolidarea coeziunii și 

solidarității în Europa 

Rubrica 2: Consolidarea coeziunii și 

solidarității în Europa 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

- coeziunea economică, socială și 

teritorială (în cadrul gestiunii partajate): 

- coeziunea economică, socială și 

teritorială (în cadrul gestiunii partajate): 

 investițiile în inovare, digitalizarea, 

reindustrializarea, IMM-urile, 

transporturile, adaptarea la schimbările 

climatice; 

 investițiile în inovare, digitalizarea, 

reindustrializarea, IMM-urile, 

transporturile, adaptarea la schimbările 

climatice; 

 ocuparea forței de muncă, afaceri  ocuparea forței de muncă, afacerile 
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sociale și incluziunea socială; sociale și incluziunea socială;

- educația și învățarea pe tot 

parcursul vieții;

- educația și învățarea pe tot 

parcursul vieții;

- cultura, cetățenia și comunicarea; - cultura, cetățenia, mass-media și 

comunicarea; 

- sănătatea și siguranța alimentară; - sănătatea și siguranța alimentară; 

- azilul, migrația și integrarea, justiția 

și consumatorii; 

- azilul, migrația și integrarea, justiția 

și consumatorii; 

- sprijinul acordat administrațiilor 

naționale și coordonarea cu acestea. 

- sprijinul acordat administrațiilor 

naționale și coordonarea cu acestea. 

 Rubrica 2 a (nouă): O agricultură și un 

pescuit mai puternice și durabile 
 Includerea de programe și instrumente 

care sprijină: 

 - agricultura și dezvoltarea rurală; 

 - afacerile maritime și pescuitul. 

Rubrica 3: O mai mare responsabilitate la 

nivel mondial 

Rubrica 3: O mai mare responsabilitate la 

nivel mondial 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

- cooperarea internațională și 

dezvoltarea; 

- cooperarea internațională și 

dezvoltarea; 

- vecinătatea; - vecinătatea; 

- extinderea; - extinderea; 

- ajutorul umanitar; - ajutorul umanitar; 

- comerțul; - comerțul; 

- contribuția la fondurile fiduciare ale 

UE și instrumentele în materie de relații 

externe. 

- contribuția la fondurile fiduciare ale 

UE și instrumentele în materie de relații 

externe. 

Rubrica 4: Securitatea, pacea și stabilitatea 

pentru toți 

Rubrica 4: Securitatea, pacea și stabilitatea 

pentru toți 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

- securitatea; - securitatea; 

- răspunsul în caz de criză;  - răspunsul în caz de criză și 

stabilitatea, inclusiv protecția civilă; 

- politica externă și de securitate 

comună;  

- politica externă și de securitate 

comună;  

- apărarea. - cercetarea și inovarea în domeniul 

apărării. 

Rubrica 5: O administrație eficientă în 

serviciul cetățenilor europeni 

Rubrica 5: O administrație eficientă în 

serviciul cetățenilor europeni 

- finanțarea personalului UE; - finanțarea personalului UE; 

- finanțarea clădirilor și 

echipamentelor din instituțiile UE. 

- finanțarea clădirilor și 

echipamentelor din instituțiile UE. 
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Or. en 

Amendamentul  322 

Ivana Maletić 

Propunere de rezoluție 

Punctul 65 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

65. consideră, prin urmare, că actuala 

prezentare a rubricilor necesită unele 

îmbunătățiri, dar este împotriva oricărei 

modificări radicale nejustificate; propune, 

prin urmare, următoarea structură pentru 

CFM de după 2020; 

65. consideră, prin urmare, că actuala 

prezentare a rubricilor necesită unele 

îmbunătățiri, dar este împotriva oricărei 

modificări radicale nejustificate; propune, 

prin urmare, următoarea structură pentru 

CFM de după 2020; 

Rubrica 1: O economie mai puternică și 

sustenabilă 

Rubrica 1: O economie mai puternică și 

competitivă 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 
Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

în cadrul gestiunii directe: în cadrul gestiunii directe: 

- cercetarea și inovarea; - cercetarea și inovarea; 
- industria, spiritul antreprenorial și 

întreprinderile mici și mijlocii;  

- industria, spiritul antreprenorial și 

întreprinderile mici și mijlocii; 

- proiectele mari de infrastructură; - proiectele mari de infrastructură; 
- transporturile, digitalizarea și 

energia; 

- transporturile, digitalizarea și 

energia; 
- mediul și adaptarea la schimbările 

climatice; 
 

- agricultura și dezvoltarea rurală;  
- afacerile maritime și pescuitul;  
- instrumentele (financiare) 

orizontale care sprijină investițiile în 

Europa (posibil instrument financiar 

umbrelă la nivelul UE, inclusiv FEIS). 

 

  
 Rubrica 2: Dezvoltarea durabilă, 

conservarea și gestionarea resurselor 

naturale 

 - agricultura și dezvoltarea rurală; 

 - afacerile maritime și pescuitul; 

 - mediul și adaptarea la schimbările 

climatice. 

Rubrica 2: Consolidarea coeziunii și 

solidarității în Europa 

Rubrica 3: Consolidarea coeziunii și 

solidarității în Europa 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

- coeziunea economică, socială și 

teritorială (în cadrul gestiunii partajate): 

- coeziunea economică, socială și 

teritorială (în cadrul gestiunii partajate): 

 investițiile în inovare, digitalizarea,  investițiile în inovare, digitalizarea, 
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reindustrializarea, IMM-urile, 

transporturile, adaptarea la schimbările 

climatice; 

reindustrializarea, IMM-urile, 

transporturile, adaptarea la schimbările 

climatice; 

 ocuparea forței de muncă, afaceri 

sociale și incluziunea socială;

 ocuparea forței de muncă, afacerile 

sociale și incluziunea socială;

- educația și învățarea pe tot 

parcursul vieții;

- educația și învățarea pe tot 

parcursul vieții;

- cultura, cetățenia și comunicarea; - cultura, cetățenia și comunicarea; 

- sănătatea și siguranța alimentară; - sănătatea și siguranța alimentară; 

- azilul, migrația și integrarea, justiția 

și consumatorii; 

- azilul, migrația și integrarea, justiția 

și consumatorii; 

- sprijinul acordat administrațiilor 

naționale și coordonarea cu acestea. 

- sprijinul acordat administrațiilor 

naționale și coordonarea cu acestea. 

Rubrica 3: O mai mare responsabilitate la 

nivel mondial 

Rubrica 4: O mai mare responsabilitate la 

nivel mondial 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

  

- cooperarea internațională și 

dezvoltarea; 

- cooperarea internațională și 

dezvoltarea; 

- vecinătatea; - vecinătatea; 

- extinderea; - extinderea; 

- ajutorul umanitar; - ajutorul umanitar; 

- comerțul; - comerțul; 

- contribuția la fondurile fiduciare ale 

UE și instrumentele în materie de relații 

externe. 

- contribuția la fondurile fiduciare ale 

UE și instrumentele în materie de relații 

externe. 

Rubrica 4: Securitatea, pacea și stabilitatea 

pentru toți 

Rubrica 5: Securitatea, pacea și stabilitatea 

pentru toți 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

- securitatea; - securitatea; 

- răspunsul în caz de criză;  - răspunsul în caz de criză și 

stabilitatea;  

- politica externă și de securitate 

comună;  

- politica externă și de securitate 

comună;  

- apărarea. - apărarea. 

Rubrica 5: O administrație eficientă în 

serviciul cetățenilor europeni 

Rubrica 6: O administrație eficientă în 

serviciul cetățenilor europeni 

- finanțarea personalului UE; - finanțarea personalului UE; 

- finanțarea clădirilor și 

echipamentelor din instituțiile UE. 

- finanțarea clădirilor și 

echipamentelor din instituțiile UE. 

Or. en 
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Amendamentul  323 

Jens Geier, Josef Weidenholzer, Miroslav Poche, Péter Niedermüller, Claude Moraes, 

Derek Vaughan, Clare Moody, Soraya Post, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 65 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

65. consideră, prin urmare, că actuala 

prezentare a rubricilor necesită unele 

îmbunătățiri, dar este împotriva oricărei 

modificări radicale nejustificate; propune, 

prin urmare, următoarea structură pentru 

CFM de după 2020; 

65. consideră, prin urmare, că actuala 

prezentare a rubricilor necesită unele 

îmbunătățiri, dar este împotriva oricărei 

modificări radicale nejustificate; propune, 

prin urmare, următoarea structură pentru 

CFM de după 2020; 

Rubrica 1: O economie mai puternică și 

sustenabilă 

Rubrica 1: O economie mai puternică și 

sustenabilă 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

în cadrul gestiunii directe: în cadrul gestiunii directe: 

- cercetarea și inovarea; - cercetarea și inovarea; 

 - transformarea digitală a societății 

și a economiei europene; 

- industria, spiritul antreprenorial și 

întreprinderile mici și mijlocii;  

- industria, spiritul antreprenorial și 

întreprinderile mici și mijlocii;  

- proiectele mari de infrastructură; - proiectele mari de infrastructură; 

- transporturile, digitalizarea și 

energia; 

- transporturile, energia și domeniul 

spațial; 

- mediul și adaptarea la schimbările 

climatice; 

- mediul și atenuarea și adaptarea la 

schimbările climatice; 

- agricultura și dezvoltarea rurală; - agricultura și dezvoltarea rurală; 

- afacerile maritime și pescuitul; - afacerile maritime și pescuitul; 

  

- instrumentele (financiare) 

orizontale care sprijină investițiile în 

Europa (posibil instrument financiar 

umbrelă la nivelul UE, inclusiv FEIS). 

- instrumentele (financiare) 

orizontale care sprijină investițiile în 

Europa (posibil instrument financiar 

umbrelă la nivelul UE, inclusiv FEIS). 

Rubrica 2: Consolidarea coeziunii și 

solidarității în Europa 

Rubrica 2: Consolidarea coeziunii și 

solidarității în Europa 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

- coeziunea economică, socială și 

teritorială (în cadrul gestiunii partajate): 

- coeziunea economică, socială și 

teritorială (în cadrul gestiunii partajate): 

 investițiile în inovare, digitalizarea, 

reindustrializarea, IMM-urile, 

 investițiile în inovare, cercetarea, 

digitalizarea, tranziția industrială, IMM-
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transporturile, adaptarea la schimbările 

climatice; 

urile, transporturile, atenuarea și adaptarea 

la schimbările climatice, energia și mediul; 

 ocuparea forței de muncă, afaceri 

sociale și incluziunea socială;

 ocuparea forței de muncă, educația, 

afacerile sociale și incluziunea socială, 

consolidarea capacităților; 

- educația și învățarea pe tot 

parcursul vieții;

- educația, tineretul și învățarea pe 

tot parcursul vieții; 

 - democrația, statul de drept și 

drepturile fundamentale; 

- cultura, cetățenia și comunicarea; - cultura, cetățenia și comunicarea; 

- sănătatea și siguranța alimentară; - sănătatea și siguranța alimentară; 

- azilul, migrația și integrarea, justiția 

și consumatorii; 

- azilul, migrația și integrarea, justiția 

și consumatorii; 

- sprijinul acordat administrațiilor 

naționale și coordonarea cu acestea. 

- sprijinul acordat administrațiilor 

naționale și coordonarea cu acestea; 

 - egalitatea de gen. 

Rubrica 3: O mai mare responsabilitate la 

nivel mondial 

Rubrica 3: O mai mare responsabilitate la 

nivel mondial 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

 - drepturile omului, democrația și 

statul de drept; 

- cooperarea internațională și 

dezvoltarea; 

- cooperarea internațională și 

dezvoltarea; 

- vecinătatea; - vecinătatea; 

- extinderea; - extinderea; 

- ajutorul umanitar; - ajutorul umanitar; 

- comerțul; - comerțul; 

 - egalitatea de gen; 

- contribuția la fondurile fiduciare ale 

UE și instrumentele în materie de relații 

externe. 

- contribuția la fondurile fiduciare ale 

UE și instrumentele în materie de relații 

externe. 

Rubrica 4: Securitatea, pacea și stabilitatea 

pentru toți 

Rubrica 4: Securitatea, pacea și stabilitatea 

pentru toți 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

- securitatea; - securitatea; 

 - securitatea cibernetică; 

- răspunsul în caz de criză; - răspunsul în caz de criză și 



 

AM\1144763RO.docxx 47/155 PE616.896v01-00 

 RO 

stabilitatea; 

- politica externă și de securitate 

comună; 

- politica externă și de securitate 

comună; 

- apărarea. - apărarea. 

Rubrica 5: O administrație eficientă în 

serviciul cetățenilor europeni 

Rubrica 5: O administrație eficientă în 

serviciul cetățenilor europeni 

- finanțarea personalului UE; - finanțarea personalului UE; 

- finanțarea clădirilor și 

echipamentelor din instituțiile UE. 

- finanțarea clădirilor și 

echipamentelor din instituțiile UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  324 

Marita Ulvskog 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

Propunere de rezoluție 

Punctul 65 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

65. consideră, prin urmare, că actuala 

prezentare a rubricilor necesită unele 

îmbunătățiri, dar este împotriva oricărei 

modificări radicale nejustificate; propune, 

prin urmare, următoarea structură pentru 

CFM de după 2020; 

65. consideră, prin urmare, că actuala 

prezentare a rubricilor necesită unele 

îmbunătățiri, dar este împotriva oricărei 

modificări radicale nejustificate; propune, 

prin urmare, următoarea structură pentru 

CFM de după 2020; 

Rubrica 1: O economie mai puternică și 

sustenabilă 

Rubrica 1: O economie mai puternică și 

sustenabilă 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

în cadrul gestiunii directe: în cadrul gestiunii directe: 

- cercetarea și inovarea; - cercetarea și inovarea; 

- industria, spiritul antreprenorial și 

întreprinderile mici și mijlocii;  

- industria, spiritul antreprenorial și 

întreprinderile mici și mijlocii;  

- proiectele mari de infrastructură; - proiectele mari de infrastructură; 

- transporturile, digitalizarea și 

energia; 

- transporturile, digitalizarea și 

energia; 

- mediul și adaptarea la schimbările 

climatice; 

- mediul și adaptarea la schimbările 

climatice; 

- agricultura și dezvoltarea rurală; - agricultura și dezvoltarea rurală; 

- afacerile maritime și pescuitul; - afacerile maritime și pescuitul; 

- instrumentele (financiare) 

orizontale care sprijină investițiile în 

Europa (posibil instrument financiar 

- instrumentele (financiare) 

orizontale care sprijină investițiile în 

Europa (posibil instrument financiar 
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umbrelă la nivelul UE, inclusiv FEIS). umbrelă la nivelul UE, inclusiv FEIS). 

Rubrica 2: Consolidarea coeziunii și 

solidarității în Europa 

Rubrica 2: Consolidarea coeziunii și 

solidarității în Europa 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

- coeziunea economică, socială și 

teritorială (în cadrul gestiunii partajate): 

- coeziunea economică, socială și 

teritorială (în cadrul gestiunii partajate): 

 investițiile în inovare, digitalizarea, 

reindustrializarea, IMM-urile, 

transporturile, adaptarea la schimbările 

climatice; 

 investițiile în inovare, digitalizarea, 

reindustrializarea, IMM-urile, 

transporturile, adaptarea la schimbările 

climatice și provocările demografice; 

 ocuparea forței de muncă, afaceri 

sociale și incluziunea socială;

 ocuparea forței de muncă, afacerile 

sociale și incluziunea socială, reducerea 

inegalităților și combaterea sărăciei; 

  concordanța competențelor și a 

calificărilor cu nevoile pieței forței de 

muncă;

  reducerea diferențelor în ceea ce 

privește rezultatele ocupării forței de 

muncă între statele membre și țările 

candidate;

- educația și învățarea pe tot 

parcursul vieții;

- educația, cu accent deosebit pe 

competențele digitale și antreprenoriale, și 

învățarea pe tot parcursul vieții; 

- cultura, cetățenia și comunicarea; - cultura, cetățenia și comunicarea; 

- sănătatea și siguranța alimentară; - sănătatea și siguranța alimentară; 

- azilul, migrația și integrarea, justiția 

și consumatorii; 

- azilul, migrația și integrarea, justiția 

și consumatorii; 

- sprijinul acordat administrațiilor 

naționale și coordonarea cu acestea. 

- sprijinul acordat administrațiilor 

naționale și coordonarea cu acestea. 

Rubrica 3: O mai mare responsabilitate la 

nivel mondial 

Rubrica 3: O mai mare responsabilitate la 

nivel mondial 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

- cooperarea internațională și 

dezvoltarea; 

- cooperarea internațională și 

dezvoltarea; 

- vecinătatea; - vecinătatea; 

- extinderea; - extinderea; 

- ajutorul umanitar; - ajutorul umanitar; 

- comerțul; - comerțul; 

- contribuția la fondurile fiduciare ale - contribuția la fondurile fiduciare ale 
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UE și instrumentele în materie de relații 

externe. 

UE și instrumentele în materie de relații 

externe. 

Rubrica 4: Securitatea, pacea și stabilitatea 

pentru toți 

Rubrica 4: Securitatea, pacea și stabilitatea 

pentru toți 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

- securitatea; - securitatea; 

- răspunsul în caz de criză; - răspunsul în caz de criză și 

stabilitatea; 

- politica externă și de securitate 

comună; 

- politica externă și de securitate 

comună; 

- apărarea. - apărarea. 

Rubrica 5: O administrație eficientă în 

serviciul cetățenilor europeni 

Rubrica 5: O administrație eficientă în 

serviciul cetățenilor europeni 

- finanțarea personalului UE; - finanțarea personalului UE; 

- finanțarea clădirilor și 

echipamentelor din instituțiile UE. 

- finanțarea clădirilor și 

echipamentelor din instituțiile UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  325 

Tiemo Wölken 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 65 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

65. consideră, prin urmare, că actuala 

prezentare a rubricilor necesită unele 

îmbunătățiri, dar este împotriva oricărei 

modificări radicale nejustificate; propune, 

prin urmare, următoarea structură pentru 

CFM de după 2020; 

65. consideră, prin urmare, că actuala 

prezentare a rubricilor necesită unele 

îmbunătățiri, dar este împotriva oricărei 

modificări radicale nejustificate; propune, 

prin urmare, următoarea structură pentru 

CFM de după 2020; 

Rubrica 1: O economie mai puternică și 

sustenabilă 

Rubrica 1: O economie mai puternică și 

sustenabilă 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 
Includerea de programe și instrumente care 

sprijină, în conformitate cu ODD-urile și 

cu obiectivele Acordului de la Paris, 

promovarea unei economii sustenabile și 

a decarbonizării: 

în cadrul gestiunii directe: în cadrul gestiunii directe: 

- cercetarea și inovarea; - cercetarea și inovarea; 
- industria, spiritul antreprenorial și 

întreprinderile mici și mijlocii;  

- industria, spiritul antreprenorial și 

întreprinderile mici și mijlocii; 
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- proiectele mari de infrastructură; - proiectele mari de infrastructură; 
- transporturile, digitalizarea și 

energia; 

- transporturile, digitalizarea și 

energia; 
- mediul și adaptarea la schimbările 

climatice; 

- mediul, inclusiv finanțarea privind 

natura pentru stoparea pierderii 

biodiversității și adaptarea la schimbările 

climatice; 
- agricultura și dezvoltarea rurală; - agricultura și dezvoltarea rurală; 
- afacerile maritime și pescuitul; - afacerile maritime și pescuitul; 
- instrumentele (financiare) 

orizontale care sprijină investițiile în 

Europa (posibil instrument financiar 

umbrelă la nivelul UE, inclusiv FEIS). 

- instrumentele (financiare) 

orizontale care sprijină investițiile în 

Europa (posibil instrument financiar 

umbrelă la nivelul UE, inclusiv FEIS). 
Rubrica 2: Consolidarea coeziunii și 

solidarității în Europa 

Rubrica 2: Consolidarea coeziunii și 

solidarității în Europa 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

- coeziunea economică, socială și 

teritorială (în cadrul gestiunii partajate): 

- coeziunea economică, socială și 

teritorială (în cadrul gestiunii partajate): 

 investițiile în inovare, digitalizarea, 

reindustrializarea, IMM-urile, 

transporturile, adaptarea la schimbările 

climatice; 

 investițiile în inovare, digitalizarea, 

reindustrializarea, IMM-urile, 

transporturile, adaptarea la schimbările 

climatice; 

 ocuparea forței de muncă, afaceri 

sociale și incluziunea socială;

 ocuparea forței de muncă, afacerile 

sociale și incluziunea socială;

- educația și învățarea pe tot 

parcursul vieții;

- educația și învățarea pe tot 

parcursul vieții;

- cultura, cetățenia și comunicarea; - cultura, cetățenia și comunicarea; 

- sănătatea și siguranța alimentară; - sănătatea și siguranța alimentară; 

- azilul, migrația și integrarea, justiția 

și consumatorii; 

- azilul, migrația și integrarea, justiția 

și consumatorii; 

- sprijinul acordat administrațiilor 

naționale și coordonarea cu acestea. 

- sprijinul acordat administrațiilor 

naționale și coordonarea cu acestea. 

Rubrica 3: O mai mare responsabilitate la 

nivel mondial 

Rubrica 3: O mai mare responsabilitate la 

nivel mondial 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

  

- cooperarea internațională și 

dezvoltarea; 

- cooperarea internațională și 

dezvoltarea; 

- vecinătatea; - vecinătatea; 

- extinderea; - extinderea; 

- ajutorul umanitar; - ajutorul umanitar; 

- comerțul; - comerțul; 

- contribuția la fondurile fiduciare ale 

UE și instrumentele în materie de relații 

- contribuția la fondurile fiduciare ale 

UE și instrumentele în materie de relații 
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externe. externe. 

Rubrica 4: Securitatea, pacea și stabilitatea 

pentru toți 

Rubrica 4: Securitatea, pacea și stabilitatea 

pentru toți 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

- securitatea; - securitatea; 

- răspunsul în caz de criză;  - răspunsul în caz de criză și 

stabilitatea;  

- politica externă și de securitate 

comună;  

- politica externă și de securitate 

comună;  

- apărarea. - apărarea. 

Rubrica 5: O administrație eficientă în 

serviciul cetățenilor europeni 

Rubrica 5: O administrație eficientă în 

serviciul cetățenilor europeni 

- finanțarea personalului UE; - finanțarea personalului UE; 

- finanțarea clădirilor și 

echipamentelor din instituțiile UE. 

- finanțarea clădirilor și 

echipamentelor din instituțiile UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  326 

Paul Rübig 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 65 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

65. consideră, prin urmare, că actuala 

prezentare a rubricilor necesită unele 

îmbunătățiri, dar este împotriva oricărei 

modificări radicale nejustificate; propune, 

prin urmare, următoarea structură pentru 

CFM de după 2020; 

65. consideră, prin urmare, că actuala 

prezentare a rubricilor necesită unele 

îmbunătățiri, dar este împotriva oricărei 

modificări radicale nejustificate; propune, 

prin urmare, următoarea structură pentru 

CFM de după 2020; 

Rubrica 1: O economie mai puternică și 

sustenabilă 

Rubrica 1: O economie mai puternică și 

sustenabilă 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 
Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 
în cadrul gestiunii directe: în cadrul gestiunii directe: 

- cercetarea și inovarea; - cercetarea și inovarea; 

- industria, spiritul antreprenorial și 

întreprinderile mici și mijlocii;  

- industria, spiritul antreprenorial și 

întreprinderile mici și mijlocii;  

- proiectele mari de infrastructură; - proiectele mari de infrastructură; 

- transporturile, digitalizarea și 

energia; 

- transporturile, digitalizarea și 

energia; 

- mediul și adaptarea la schimbările 

climatice; 

- mediul și adaptarea la schimbările 

climatice; 

- agricultura și dezvoltarea rurală; - agricultura și dezvoltarea rurală; 
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- afacerile maritime și pescuitul; - afacerile maritime și pescuitul; 

- instrumentele (financiare) 

orizontale care sprijină investițiile în 

Europa (posibil instrument financiar 

umbrelă la nivelul UE, inclusiv FEIS). 

- instrumentele (financiare) 

orizontale care sprijină investițiile în 

Europa (posibil instrument financiar 

umbrelă la nivelul UE, inclusiv FEIS). 

Rubrica 2: Consolidarea coeziunii și 

solidarității în Europa 

Rubrica 2: Consolidarea coeziunii și 

solidarității în Europa 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

- coeziunea economică, socială și 

teritorială (în cadrul gestiunii partajate): 

- coeziunea economică, socială și 

teritorială (în cadrul gestiunii partajate): 

 investițiile în inovare, digitalizarea, 

reindustrializarea, IMM-urile, 

transporturile, adaptarea la schimbările 

climatice; 

 investițiile în inovare, digitalizarea, 

reindustrializarea, IMM-urile, 

transporturile, adaptarea la schimbările 

climatice; 

 ocuparea forței de muncă, afaceri 

sociale și incluziunea socială;

 ocuparea forței de muncă, afacerile 

sociale și incluziunea socială;

- educația și învățarea pe tot 

parcursul vieții;

- educația și învățarea pe tot 

parcursul vieții;

- cultura, cetățenia și comunicarea; - cultura, cetățenia și comunicarea; 

- sănătatea și siguranța alimentară; - sănătatea și siguranța alimentară; 

- azilul, migrația și integrarea, justiția 

și consumatorii; 

- azilul, migrația și integrarea, justiția 

și consumatorii; 

- sprijinul acordat administrațiilor 

naționale și coordonarea cu acestea. 

- sprijinul acordat administrațiilor 

naționale și coordonarea cu acestea. 

Rubrica 3: O mai mare responsabilitate la 

nivel mondial 

Rubrica 3: O mai mare responsabilitate la 

nivel mondial 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

- cooperarea internațională și 

dezvoltarea; 

- cooperarea internațională și 

dezvoltarea; 

- vecinătatea; - vecinătatea; 

- extinderea; - extinderea; 

- ajutorul umanitar; - ajutorul umanitar; 

- comerțul; - comerțul; 

- contribuția la fondurile fiduciare ale 

UE și instrumentele în materie de relații 

externe. 

- contribuția la fondurile fiduciare ale 

UE și instrumentele în materie de relații 

externe. 

Rubrica 4: Securitatea, pacea și stabilitatea 

pentru toți 

Rubrica 4: Securitatea, pacea și stabilitatea 

pentru toți 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

Includerea de programe și instrumente care 

sprijină: 

- securitatea; - securitatea; 

- răspunsul în caz de criză;  - răspunsul în caz de criză și 

stabilitatea;  

- politica externă și de securitate - politica externă și de securitate 
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comună;  comună;  

- apărarea. - cercetarea și inovarea în domeniul 

apărării. 

Rubrica 5: O administrație eficientă în 

serviciul cetățenilor europeni 

Rubrica 5: O administrație eficientă în 

serviciul cetățenilor europeni 

- finanțarea personalului UE; - finanțarea personalului UE; 

- finanțarea clădirilor și 

echipamentelor din instituțiile UE. 

- finanțarea clădirilor și 

echipamentelor din instituțiile UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  327 

Jordi Solé 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 66 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 66a. insistă asupra faptului că Acordul 

de la Paris privind schimbările climatice 

ar trebui să constituie axa principală a 

CFM post-2020; prin urmare, consideră 

că toate politicile și programele ar trebui 

reformate în profunzime pentru a deveni 

compatibile cu COP21, în vederea 

obținerii a cel puțin 50 % din cheltuielile 

legate de schimbările climatice în cadrul 

CFM post-2020; 

Or. en 

 

Amendamentul  328 

Jordi Solé 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 66 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 66b. este de părere că, pentru a ne 

proteja planeta, pentru a avea grijă de 

populație și pentru a investi în viitorul 
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nostru în UE, precum și pentru omenire, 

cheltuielile privind activitățile nucleare, 

gazele naturale, activitățile rutiere și 

apărarea ar trebui să fie excluse de la 

orice fel de sprijin direct sau indirect din 

bugetul UE; prin urmare, bugetul UE nu 

ar trebui să mai finanțeze, direct sau 

indirect, infrastructurile de combustibili 

fosili din UE și din străinătate; 

Or. en 

 

Amendamentul  329 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție 

Subtitlul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

O economie mai puternică și sustenabilă O economie mai puternică, mai 

echitabilă1a și sustenabilă 

 __________________ 

 1a În pofida faptului că declarația comună 

privind integrarea perspectivei de gen a 

fost anexată la CFM 2014-2020, s-au 

înregistrat puține progrese în acest 

domeniu și, din CFM 2014-2020, nu a 

rezultat nicio strategie clară referitoare la 

egalitatea de gen, cu obiective specifice, 

cu ținte și cu alocări concrete. O trimitere 

reprezentativă care să sublinieze modul în 

care cadrul financiar general al Uniunii 

poate contribui la creșterea egalității de 

gen și la asigurarea integrării perspectivei 

de gen este de o importanță deosebită în 

contextul prezentului raport. 

Or. en 

 

Amendamentul  330 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 
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Propunere de rezoluție 

Subtitlul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

O economie mai puternică și sustenabilă O economie mai puternică, sustenabilă și 

digitală 

Or. en 

 

Amendamentul  331 

Ivana Maletić 

 

Propunere de rezoluție 

Subtitlul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

O economie mai puternică și sustenabilă O economie mai puternică și competitivă 

Or. en 

 

Amendamentul  332 

Jordi Solé 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Subtitlul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

O economie mai puternică și sustenabilă Protejarea planetei 

Or. en 

 

Amendamentul  333 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Nils Torvalds, Pavel Telička, 

Dominique Riquet, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 67 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

67. subliniază importanța finalizării 

spațiului european de cercetare, a uniunii 

energetice și a pieței unice digitale, ca 

elemente fundamentale ale pieței unice 

europene; 

67. subliniază importanța finalizării 

spațiului european de cercetare, a uniunii 

energetice, a spațiului european unic al 

transporturilor și a pieței unice digitale, ca 

elemente fundamentale ale pieței unice 

europene și reafirmă necesitatea unei 

finanțări adecvate a Mecanismului pentru 

interconectarea Europei, ca instrument 

strategic pentru sprijinirea realizării 

acestor obiective; 

Or. en 

 

Amendamentul  334 

Marco Valli 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 67 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

67. subliniază importanța finalizării 

spațiului european de cercetare, a uniunii 

energetice și a pieței unice digitale, ca 

elemente fundamentale ale pieței unice 

europene; 

67. subliniază importanța finalizării 

uniunii energetice, printr-o politică 

prospectivă în domeniul schimbărilor 

climatice, a pieței unice digitale, precum 

și a spațiului european de cercetare, ca 

elemente fundamentale ale pieței unice 

europene; 

Or. it 

 

Amendamentul  335 

Jordi Solé 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 67 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

67. subliniază importanța finalizării 

spațiului european de cercetare, a uniunii 

67. subliniază1a importanța finalizării 

spațiului european de cercetare, a uniunii 
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energetice și a pieței unice digitale, ca 

elemente fundamentale ale pieței unice 

europene; 

energetice și a pieței unice digitale, ca 

elemente fundamentale ale pieței unice 

europene; 

 __________________ 

 1a paragraf care urmează să fie introdus 

în capitolul „Investiția în viitor”.  

Or. en 

 

Amendamentul  336 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 67 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 67a. subliniază necesitatea unei mai 

mari coerențe între politicile de finanțare 

ale UE și angajamentul său asumat prin 

acordul de la Paris, care prevede alinierea 

tuturor fluxurilor de capital la obiectivul 

pe termen lung privind clima; subliniază, 

în acest context, potențialul CFM de a 

stimula o tranziție rapidă către o 

economie europeană fără emisii de dioxid 

de carbon până în 2050; solicită ca 

sprijinul pentru combustibilii fosili să 

devină inadmisibil încă din 2020, să se 

aloce cel puțin jumătate din fondurile 

CFM pentru cheltuieli legate de climă și 

să se propună un nou instrument pentru 

accelerarea tranziției energetice, prin 

sprijinirea autorităților locale, a 

cooperativelor energetice, a 

consumatorilor activi de energie și a 

întreprinderilor; 

Or. it 

 

Amendamentul  337 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 68 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

68. consideră că următorul CFM ar 

trebui să prevadă o mai mare concentrare a 

resurselor bugetare în domeniile în care se 

demonstrează că acestea au o valoare 

adăugată europeană clară și stimulează 

creșterea economică, competitivitatea și 

ocuparea forței de muncă; subliniază, în 

acest context, importanța cercetării și a 

inovării în crearea unei economii 

sustenabile, bazate pe cunoaștere și care 

ocupă poziția de lider la nivel mondial și 

regretă că, din cauza lipsei unei finanțări 

adecvate, doar o mică parte dintre 

proiectele de calitate din acest domeniu au 

primit finanțare din partea UE în cadrul 

CFM actual; 

68. consideră că următorul CFM ar 

trebui să prevadă o mai mare concentrare a 

resurselor bugetare în domeniile în care se 

demonstrează că acestea au o valoare 

adăugată europeană clară și stimulează 

creșterea economică durabilă, 

competitivitatea și ocuparea forței de 

muncă; subliniază, în acest context, 

importanța cercetării și a inovării în crearea 

unei economii sustenabile, bazate pe 

cunoaștere și care ocupă poziția de lider la 

nivel mondial și regretă că, din cauza lipsei 

unei finanțări adecvate, doar o mică parte 

dintre proiectele de calitate, în special 

privind aspectele esențiale, cum ar fi 

utilizarea eficientă a resurselor, capitalul 

natural și serviciile ecosistemice, locurile 

de muncă verzi și finanțarea, au primit în 

acest domeniu finanțare din partea UE în 

cadrul CFM actual; 

Or. en 

 

Amendamentul  338 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 68 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

68. consideră că următorul CFM ar 

trebui să prevadă o mai mare concentrare a 

resurselor bugetare în domeniile în care se 

demonstrează că acestea au o valoare 

adăugată europeană clară și stimulează 

creșterea economică, competitivitatea și 

ocuparea forței de muncă; subliniază, în 

acest context, importanța cercetării și a 

inovării în crearea unei economii 

sustenabile, bazate pe cunoaștere și care 

68. consideră1a că2a următorul CFM ar 

trebui să prevadă o mai mare concentrare a 

resurselor bugetare în domeniile în care se 

demonstrează că acestea au o valoare 

adăugată europeană clară, făcând 

economia europeană mai puternică și mai 

rezistentă prin promovarea competitivității 

pe termen lung, a sustenabilității și a 

solidarității; subliniază, în acest context, 

importanța cercetării și a inovării în crearea 
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ocupă poziția de lider la nivel mondial și 

regretă că, din cauza lipsei unei finanțări 

adecvate, doar o mică parte dintre 

proiectele de calitate din acest domeniu au 

primit finanțare din partea UE în cadrul 

CFM actual; 

unei economii sustenabile, bazate pe 

cunoaștere și care ocupă poziția de lider la 

nivel mondial și regretă că, din cauza lipsei 

unei finanțări adecvate, doar o mică parte 

dintre proiectele de calitate din acest 

domeniu au primit finanțare din partea UE 

în cadrul CFM actual; 

 __________________ 

 1a paragraf care urmează să fie introdus 

în capitolul „Investiția în viitor”. 

 2a AM sugerat de NABU - 

Naturschutzbund Deutschland e.V. 

Or. en 

 

Amendamentul  339 

Marita Ulvskog 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 68 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

68. consideră că următorul CFM ar 

trebui să prevadă o mai mare concentrare a 

resurselor bugetare în domeniile în care se 

demonstrează că acestea au o valoare 

adăugată europeană clară și stimulează 

creșterea economică, competitivitatea și 

ocuparea forței de muncă; subliniază, în 

acest context, importanța cercetării și a 

inovării în crearea unei economii 

sustenabile, bazate pe cunoaștere și care 

ocupă poziția de lider la nivel mondial și 

regretă că, din cauza lipsei unei finanțări 

adecvate, doar o mică parte dintre 

proiectele de calitate din acest domeniu 

au primit finanțare din partea UE în 

cadrul CFM actual; 

68. consideră că următorul CFM ar 

trebui să prevadă o mai mare concentrare a 

resurselor bugetare în domeniile în care se 

demonstrează că acestea au o valoare 

adăugată europeană clară și stimulează 

dezvoltarea economică și incluziunea 

socială, competitivitatea și ocuparea forței 

de muncă; 

Or. en 
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Amendamentul  340 

Marco Valli 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 68 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

68. consideră că următorul CFM ar 

trebui să prevadă o mai mare concentrare a 

resurselor bugetare în domeniile în care se 

demonstrează că acestea au o valoare 

adăugată europeană clară și stimulează 

creșterea economică, competitivitatea și 

ocuparea forței de muncă; subliniază, în 

acest context, importanța cercetării și a 

inovării în crearea unei economii 

sustenabile, bazate pe cunoaștere și care 

ocupă poziția de lider la nivel mondial și 

regretă că, din cauza lipsei unei finanțări 

adecvate, doar o mică parte dintre 

proiectele de calitate din acest domeniu au 

primit finanțare din partea UE în cadrul 

CFM actual; 

68. consideră că următorul CFM ar 

trebui să prevadă o mai mare concentrare a 

resurselor bugetare în domeniile în care se 

demonstrează că acestea au o valoare 

adăugată europeană clară, contribuie la 

realizarea obiectivelor privind clima și 

energia și stimulează prosperitatea, 

competitivitatea și ocuparea forței de 

muncă; subliniază, în acest context, 

importanța cercetării și a inovării în crearea 

unei economii sustenabile, bazate pe 

cunoaștere și care ocupă poziția de lider la 

nivel mondial și regretă că, din cauza lipsei 

unei finanțări adecvate, doar o mică parte 

dintre proiectele de calitate din acest 

domeniu au primit finanțare din partea UE 

în cadrul CFM actual; 

Or. it 

 

Amendamentul  341 

Eider Gardiazabal Rubial, Alfred Sant 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 68 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

68. consideră că următorul CFM ar 

trebui să prevadă o mai mare concentrare a 

resurselor bugetare în domeniile în care se 

demonstrează că acestea au o valoare 

adăugată europeană clară și stimulează 

creșterea economică, competitivitatea și 

ocuparea forței de muncă; subliniază, în 

acest context, importanța cercetării și a 

inovării în crearea unei economii 

sustenabile, bazate pe cunoaștere și care 

ocupă poziția de lider la nivel mondial și 

68. consideră că următorul CFM ar 

trebui să prevadă o mai mare concentrare a 

resurselor bugetare în domeniile în care se 

demonstrează că acestea au o valoare 

adăugată europeană clară și stimulează, pe 

cât de mult posibil, o creștere economică, 

o competitivitate și o ocupare a forței de 

muncă uniforme în toate regiunile UE; 

subliniază, în acest context, importanța 

cercetării și a inovării în crearea unei 

economii sustenabile, bazate pe cunoaștere 
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regretă că, din cauza lipsei unei finanțări 

adecvate, doar o mică parte dintre 

proiectele de calitate din acest domeniu au 

primit finanțare din partea UE în cadrul 

CFM actual; 

și care ocupă poziția de lider la nivel 

mondial și regretă că, din cauza lipsei unei 

finanțări adecvate, doar o mică parte dintre 

proiectele de calitate din acest domeniu au 

primit finanțare din partea UE în cadrul 

CFM actual; 

Or. en 

 

Amendamentul  342 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 68 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

68. consideră că următorul CFM ar 

trebui să prevadă o mai mare concentrare a 

resurselor bugetare în domeniile în care se 

demonstrează că acestea au o valoare 

adăugată europeană clară și stimulează 

creșterea economică, competitivitatea și 

ocuparea forței de muncă; subliniază, în 

acest context, importanța cercetării și a 

inovării în crearea unei economii 

sustenabile, bazate pe cunoaștere și care 

ocupă poziția de lider la nivel mondial și 

regretă că, din cauza lipsei unei finanțări 

adecvate, doar o mică parte dintre 

proiectele de calitate din acest domeniu au 

primit finanțare din partea UE în cadrul 

CFM actual; 

68. consideră că următorul CFM ar 

trebui să prevadă o mai mare concentrare a 

resurselor bugetare în domenii care să 

promoveze dezvoltarea durabilă și locurile 

de muncă decente care demonstrează că 

acestea au o valoare adăugată europeană 

clară și stimulează creșterea economică, 

competitivitatea și ocuparea forței de 

muncă; subliniază, în acest context, 

importanța cercetării și a inovării în crearea 

unei economii sustenabile, bazate pe 

cunoaștere și care ocupă poziția de lider la 

nivel mondial și regretă că, din cauza lipsei 

unei finanțări adecvate, doar o mică parte 

dintre proiectele de calitate din acest 

domeniu au primit finanțare din partea UE 

în cadrul CFM actual; 

Or. en 

 

Amendamentul  343 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 68 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

68. consideră că următorul CFM ar 

trebui să prevadă o mai mare concentrare a 

resurselor bugetare în domeniile în care se 

demonstrează că acestea au o valoare 

adăugată europeană clară și stimulează 

creșterea economică, competitivitatea și 

ocuparea forței de muncă; subliniază, în 

acest context, importanța cercetării și a 

inovării în crearea unei economii 

sustenabile, bazate pe cunoaștere și care 

ocupă poziția de lider la nivel mondial și 

regretă că, din cauza lipsei unei finanțări 

adecvate, doar o mică parte dintre 

proiectele de calitate din acest domeniu au 

primit finanțare din partea UE în cadrul 

CFM actual; 

68. consideră că următorul CFM ar 

trebui să prevadă o mai mare concentrare a 

resurselor bugetare în domeniile în care se 

demonstrează că acestea au o valoare 

adăugată clară pentru a-i conferi 

economiei europene un caracter mai 

virtuos prin promovarea solidarității și 

durabilității; subliniază, în acest context, 

importanța cercetării și a inovării în crearea 

unei economii sustenabile, bazate pe 

cunoaștere și care ocupă poziția de lider la 

nivel mondial și regretă că, din cauza lipsei 

unei finanțări adecvate, doar o mică parte 

dintre proiectele de calitate din acest 

domeniu au primit finanțare din partea UE 

în cadrul CFM actual; 

Or. fr 

 

Amendamentul  344 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 68 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

68. consideră că următorul CFM ar 

trebui să prevadă o mai mare concentrare a 

resurselor bugetare în domeniile în care se 

demonstrează că acestea au o valoare 

adăugată europeană clară și stimulează 

creșterea economică, competitivitatea și 

ocuparea forței de muncă; subliniază, în 

acest context, importanța cercetării și a 

inovării în crearea unei economii 

sustenabile, bazate pe cunoaștere și care 

ocupă poziția de lider la nivel mondial și 

regretă că, din cauza lipsei unei finanțări 

adecvate, doar o mică parte dintre 

proiectele de calitate din acest domeniu au 

primit finanțare din partea UE în cadrul 

CFM actual; 

68. consideră că următorul CFM ar 

trebui să prevadă o mai mare concentrare a 

resurselor bugetare în domeniile în care se 

demonstrează că acestea au o valoare 

adăugată europeană clară și stimulează 

creșterea economică convergentă și 

creșterea ecologică durabilă și ocuparea 

forței de muncă de calitate și pe termen 

lung; subliniază, în acest context, 

importanța cercetării și a inovării în crearea 

unei economii sustenabile, bazate pe 

cunoaștere și care ocupă poziția de lider la 

nivel mondial și regretă că, din cauza lipsei 

unei finanțări adecvate, doar o mică parte 

dintre proiectele de calitate din acest 

domeniu au primit finanțare din partea UE 
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în cadrul CFM actual; 

Or. en 

 

Amendamentul  345 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 69 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

69. solicită, prin urmare, o majorare 

substanțială a bugetului total alocat pentru 

programul PC9 în următorul CFM, care ar 

trebui stabilit la un nivel de cel puțin 120 

de miliarde EUR; consideră că acest nivel 

este adecvat pentru garantarea 

competitivității globale a Europei, a 

poziției de lider în domeniul științific și 

sectorul industrial, pentru a răspunde 

problemelor societale, precum și pentru a 

contribui la atingerea obiectivelor UE în 

materie de schimbări climatice. 

69. solicită, prin urmare, o majorare 

substanțială a bugetului total alocat pentru 

programul PC9 în următorul CFM, care ar 

trebui stabilit la un nivel de cel puțin 160 

de miliarde EUR; consideră că acest nivel 

este adecvat pentru garantarea 

competitivității globale a Europei, a 

poziției de lider în domeniul științific și 

sectorul industrial, pentru a răspunde 

problemelor societale, precum și pentru a 

contribui la atingerea obiectivelor UE în 

materie de schimbări climatice 

Or. sv 

 

Amendamentul  346 

Paul Rübig, Christian Ehler 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 69 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

69. solicită, prin urmare, o majorare 

substanțială a bugetului total alocat pentru 

programul PC9 în următorul CFM, care ar 

trebui stabilit la un nivel de cel puțin 120 

de miliarde EUR; consideră că acest nivel 

este adecvat pentru garantarea 

competitivității globale a Europei, a 

poziției de lider în domeniul științific și 

sectorul industrial, pentru a răspunde 

problemelor societale, precum și pentru a 

69. solicită, prin urmare, o majorare 

substanțială a bugetului total alocat pentru 

programul PC9 în următorul CFM, care ar 

trebui cel puțin dublat; consideră că acest 

nivel este adecvat pentru garantarea 

competitivității globale a Europei, a 

poziției de lider în domeniul științific și 

sectorul industrial, pentru a răspunde 

problemelor societale, precum și pentru a 

contribui la atingerea obiectivelor UE în 
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contribui la atingerea obiectivelor UE în 

materie de schimbări climatice; 

materie de schimbări climatice;  

Or. de 

 

Amendamentul  347 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 69 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

69. solicită, prin urmare, o majorare 

substanțială a bugetului total alocat pentru 

programul PC9 în următorul CFM, care ar 

trebui stabilit la un nivel de cel puțin 120 

de miliarde EUR; consideră că acest nivel 

este adecvat pentru garantarea 

competitivității globale a Europei, a 

poziției de lider în domeniul științific și 

sectorul industrial, pentru a răspunde 

problemelor societale, precum și pentru a 

contribui la atingerea obiectivelor UE în 

materie de schimbări climatice; 

69. solicită, prin urmare, o majorare 

substanțială a bugetului total alocat pentru 

programul PC9 în următorul CFM, care ar 

trebui stabilit la un nivel de cel puțin 120 

de miliarde EUR și nu ar trebui să fie 

supus unor reduceri sau tăieri în cursul 

punerii sale în aplicare; consideră că acest 

nivel este adecvat pentru garantarea 

competitivității globale a Europei, a 

poziției de lider în domeniul științific și 

sectorul industrial, pentru a răspunde 

problemelor societale, precum și pentru a 

contribui la atingerea obiectivelor UE în 

materie de schimbări climatice; în acest 

context, reafirmă necesitatea menținerii 

subvențiilor (granturilor), în special 

pentru cercetarea în mediul academic, 

cercetarea colaborativă și cercetarea 

științifică fundamentală; 

Or. it 

 

Amendamentul  348 

Eider Gardiazabal Rubial, Elly Schlein, Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 69 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

69. solicită, prin urmare, o majorare 

substanțială a bugetului total alocat pentru 

69. solicită, prin urmare, o majorare 

substanțială a bugetului total alocat pentru 
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programul PC9 în următorul CFM, care ar 

trebui stabilit la un nivel de cel puțin 120 

de miliarde EUR; consideră că acest nivel 

este adecvat pentru garantarea 

competitivității globale a Europei, a 

poziției de lider în domeniul științific și 

sectorul industrial, pentru a răspunde 

problemelor societale, precum și pentru a 

contribui la atingerea obiectivelor UE în 

materie de schimbări climatice; 

programul PC9 în următorul CFM, care ar 

trebui stabilit la un nivel de cel puțin 120 

de miliarde EUR; consideră că acest nivel 

este adecvat pentru garantarea 

competitivității globale a Europei, a 

poziției de lider în domeniul științific și 

sectorul industrial, pentru a răspunde 

problemelor societale, precum și pentru a 

contribui la atingerea obiectivelor UE în 

materie de schimbări climatice și a 

obiectivelor de dezvoltare durabilă; 

Or. en 

 

Amendamentul  349 

Jordi Solé 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 69 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

69. solicită, prin urmare, o majorare 

substanțială a bugetului total alocat pentru 

programul PC9 în următorul CFM, care ar 

trebui stabilit la un nivel de cel puțin 120 

de miliarde EUR; consideră că acest nivel 

este adecvat pentru garantarea 

competitivității globale a Europei, a 

poziției de lider în domeniul științific și 

sectorul industrial, pentru a răspunde 

problemelor societale, precum și pentru a 

contribui la atingerea obiectivelor UE în 

materie de schimbări climatice; 

69. solicită1a, prin urmare, o majorare 

substanțială a bugetului total alocat pentru 

programul Orizont 2030 în următorul 

CFM, care ar trebui stabilit la un nivel de 

cel puțin 105 miliarde EUR; consideră că 

acest nivel este adecvat pentru garantarea 

competitivității globale a Europei, a 

poziției de lider în domeniul științific și 

sectorul industrial, pentru a răspunde 

problemelor societale, precum și pentru a 

contribui la atingerea obiectivelor UE în 

materie de schimbări climatice; 

 __________________ 

 1a paragraf care urmează să fie introdus 

în capitolul „Investiția în viitor”. 

Or. en 

 

Amendamentul  350 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 69 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

69. solicită, prin urmare, o majorare 

substanțială a bugetului total alocat pentru 

programul PC9 în următorul CFM, care ar 

trebui stabilit la un nivel de cel puțin 120 

de miliarde EUR; consideră că acest nivel 

este adecvat pentru garantarea 

competitivității globale a Europei, a 

poziției de lider în domeniul științific și 

sectorul industrial, pentru a răspunde 

problemelor societale, precum și pentru a 

contribui la atingerea obiectivelor UE în 

materie de schimbări climatice; 

69. solicită, prin urmare, o majorare 

substanțială a bugetului total alocat pentru 

programul PC9 în următorul CFM, care ar 

trebui stabilit la un nivel de cel puțin 120 

de miliarde EUR; consideră că acest nivel 

este adecvat pentru garantarea 

competitivității globale a Europei, a 

poziției de lider în domeniul științific, 

tehnologic și sectorul industrial, pentru a 

răspunde problemelor societale, precum și 

pentru a contribui la atingerea obiectivelor 

UE în materie de schimbări climatice; 

Or. en 

 

Amendamentul  351 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 69 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 69a. ia act de faptul că următorul CFM 

trebuie să sprijine UE și statele sale 

membre în atingerea obiectivelor lor în 

materie de schimbări climatice, astfel cum 

sunt prevăzute în Acordul de la Paris; 

subliniază că fondurile UE ar trebui să 

sprijine tranziția energiei din surse 

regenerabile spre surse cu emisii scăzute; 

subliniază importanța garantării 

finanțării biodiversității, prin programe 

precum programul LIFE, și asigurarea 

continuării acesteia în următorul CFM; 

Or. en 
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Amendamentul  352 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 69 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 69a. solicită asigurarea unui cadru de 

reglementare și fără caracter de 

reglementare și a finanțării, în vederea 

valorificării competitivității și a creșterii 

pieței europene a tehnologiilor medicale și 

digitale în domeniul sănătății, prin 

sprijinirea industriei (întreprinderi mari și 

mici) să concureze la nivel internațional; 

Or. en 

 

Amendamentul  353 

Janusz Lewandowski, Barbara Kudrycka 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 70 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

70. solicită, în plus, să se pună accentul 

în mai mare măsură pe punerea în aplicare 

a cercetării și inovării prin intermediul 

întreprinderilor comune și să fie sprijinite 

investițiile în tehnologiile-cheie, pentru a 

acoperi deficitul de investiții în inovare; 

subliniază faptul că suplimentarea 

fondurilor trebuie să fie însoțită de o 

simplificare a procedurilor de finanțare; 

salută eforturile depuse de Comisie în acest 

sens și insistă asupra faptului că acestea ar 

trebui să continue și în următoarea 

perioadă de programare; 

70. solicită, în plus, să se pună accentul 

în mai mare măsură pe punerea în aplicare 

a cercetării și inovării prin intermediul 

diverselor instrumente și să fie sprijinite 

investițiile în tehnologiile-cheie, pentru a 

acoperi deficitul de investiții în inovare; 

subliniază faptul că suplimentarea 

fondurilor trebuie să fie însoțită de o 

simplificare a procedurilor de finanțare; 

salută eforturile depuse de Comisie în acest 

sens și insistă asupra faptului că acestea ar 

trebui să continue și în următoarea 

perioadă de programare; ia act de 

dezechilibrele geografice mari în 

utilizarea fondurilor din programul-

cadru; solicită soluții bugetare 

cuprinzătoare pentru asigurarea faptului 

că toate statele membre și regiunile UE se 

implică în cercetare, dezvoltare și inovare; 
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Or. en 

 

Amendamentul  354 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 70 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

70. solicită, în plus, să se pună accentul 

în mai mare măsură pe punerea în aplicare 

a cercetării și inovării prin intermediul 

întreprinderilor comune și să fie sprijinite 

investițiile în tehnologiile-cheie, pentru a 

acoperi deficitul de investiții în inovare; 

subliniază faptul că suplimentarea 

fondurilor trebuie să fie însoțită de o 

simplificare a procedurilor de finanțare; 

salută eforturile depuse de Comisie în acest 

sens și insistă asupra faptului că acestea ar 

trebui să continue și în următoarea 

perioadă de programare; 

70. solicită, în plus, să se pună accentul 

în mai mare măsură pe punerea în aplicare 

a cercetării și inovării prin intermediul 

întreprinderilor comune și să fie sprijinite 

investițiile în tehnologiile-cheie, pentru a 

acoperi deficitul de investiții în inovare; 

subliniază faptul că suplimentarea 

fondurilor trebuie să fie însoțită de o 

simplificare a procedurilor de finanțare; 

salută eforturile depuse de Comisie în acest 

sens și insistă asupra faptului că acestea ar 

trebui să continue și în următoarea 

perioadă de programare pentru a asigura 

un acces mai bun și condiții de 

concurență echitabile pentru solicitanții 

din toate statele membre printr-un nou 

sistem de evaluare a cererilor bazat pe 

valoarea adăugată a propunerilor și pe 

rezultatele posibile; 

Or. en 

 

Amendamentul  355 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 70 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

70. solicită, în plus, să se pună accentul 

în mai mare măsură pe punerea în aplicare 

a cercetării și inovării prin intermediul 

întreprinderilor comune și să fie sprijinite 

investițiile în tehnologiile-cheie, pentru a 

70. solicită, în plus, să se pună accentul 

în mai mare măsură pe punerea în aplicare 

a cercetării și inovării prin intermediul 

întreprinderilor comune și să fie sprijinite 

investițiile în tehnologiile-cheie, pentru a 
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acoperi deficitul de investiții în inovare; 

subliniază faptul că suplimentarea 

fondurilor trebuie să fie însoțită de o 

simplificare a procedurilor de finanțare; 

salută eforturile depuse de Comisie în acest 

sens și insistă asupra faptului că acestea ar 

trebui să continue și în următoarea 

perioadă de programare; 

acoperi deficitul de investiții în inovare; 

subliniază faptul că suplimentarea 

fondurilor trebuie să fie însoțită de o 

simplificare a procedurilor de finanțare; 

salută eforturile depuse de Comisie în acest 

sens și insistă asupra faptului că acestea ar 

trebui să continue și în următoarea 

perioadă de programare, împreună cu 

eforturile de introducere a unor 

mecanisme care să asigure participarea 

echilibrată a părților interesate din toate 

statele membre; 

Or. en 

 

Amendamentul  356 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 70 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

70. solicită, în plus, să se pună accentul 

în mai mare măsură pe punerea în aplicare 

a cercetării și inovării prin intermediul 

întreprinderilor comune și să fie sprijinite 

investițiile în tehnologiile-cheie, pentru a 

acoperi deficitul de investiții în inovare; 

subliniază faptul că suplimentarea 

fondurilor trebuie să fie însoțită de o 

simplificare a procedurilor de finanțare; 

salută eforturile depuse de Comisie în acest 

sens și insistă asupra faptului că acestea ar 

trebui să continue și în următoarea 

perioadă de programare; 

70. solicită, în plus, să se pună accentul 

în mai mare măsură pe punerea în aplicare 

a cercetării și inovării prin intermediul 

întreprinderilor comune și să fie sprijinite 

investițiile în tehnologiile-cheie, pentru a 

acoperi deficitul de investiții în inovare și, 

astfel, Europa să ajungă să dețină un loc 

de frunte în ceea ce privește activitățile de 

cercetare majore, demonstrațiile și 

utilizarea; subliniază faptul că 

suplimentarea fondurilor trebuie să fie 

însoțită de o simplificare a procedurilor de 

finanțare și de mecanisme de control 

eficace; salută eforturile depuse de 

Comisie în acest sens și insistă asupra 

faptului că acestea ar trebui să continue și 

în următoarea perioadă de programare; 

Or. en 

 

Amendamentul  357 

Marco Valli 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 70 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

70. solicită, în plus, să se pună accentul 

în mai mare măsură pe punerea în aplicare 

a cercetării și inovării prin intermediul 

întreprinderilor comune și să fie sprijinite 

investițiile în tehnologiile-cheie, pentru a 

acoperi deficitul de investiții în inovare; 

subliniază faptul că suplimentarea 

fondurilor trebuie să fie însoțită de o 

simplificare a procedurilor de finanțare; 

salută eforturile depuse de Comisie în 

acest sens și insistă asupra faptului că 

acestea ar trebui să continue și în 

următoarea perioadă de programare; 

70. solicită, în plus, să se pună accentul 

în mai mare măsură pe punerea în aplicare 

a cercetării și inovării și să fie sprijinite 

investițiile în tehnologiile-cheie, în special 

în cele generice, pentru a acoperi deficitul 

de investiții în inovare; subliniază faptul că 

suplimentarea fondurilor trebuie să fie 

însoțită de un sprijin adecvat și de 

simplificarea procedurilor de finanțare; 

invită Comisia să își intensifice eforturile 

în acest sens și insistă asupra faptului că 

acestea ar trebui să continue și în 

următoarea perioadă de programare; 

Or. it 

 

Amendamentul  358 

Jordi Solé 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 70 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

70. solicită, în plus, să se pună accentul 

în mai mare măsură pe punerea în aplicare 

a cercetării și inovării prin intermediul 

întreprinderilor comune și să fie sprijinite 

investițiile în tehnologiile-cheie, pentru a 

acoperi deficitul de investiții în inovare; 

subliniază faptul că suplimentarea 

fondurilor trebuie să fie însoțită de o 

simplificare a procedurilor de finanțare; 

salută eforturile depuse de Comisie în acest 

sens și insistă asupra faptului că acestea ar 

trebui să continue și în următoarea 

perioadă de programare; 

70. solicită1a, în plus, să se pună 

accentul în mai mare măsură pe punerea în 

aplicare a cercetării și inovării prin 

intermediul întreprinderilor comune și să 

fie sprijinite investițiile în tehnologiile-

cheie, pentru a acoperi deficitul de 

investiții în inovare; subliniază faptul că 

suplimentarea fondurilor trebuie să fie 

însoțită de o simplificare a procedurilor de 

finanțare; salută eforturile depuse de 

Comisie în acest sens și insistă asupra 

faptului că acestea ar trebui să continue și 

în următoarea perioadă de programare; 

 __________________ 

 1a paragraf care urmează să fie introdus 
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în capitolul „Investiția în viitor”. 

Or. en 

 

Amendamentul  359 

Jens Geier 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 70 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 70a. salută recenta propunere a 

Comisiei de asigurare a finanțării 

Fondului de cercetare pentru cărbune și 

oțel în anii următori; subliniază 

importanța acestui fond pentru finanțarea 

cercetării în acest sector al industriei; 

consideră, prin urmare, că este nevoie de 

o soluție pe termen lung care să garanteze 

finanțarea după 2020 și, de asemenea, să 

includă fondul în bugetul Uniunii pentru 

a permite Parlamentului să își 

îndeplinească rolul de autoritate de 

control bugetar;  

Or. en 

 

Amendamentul  360 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 70 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 70a. atrage atenția asupra necesității de 

a asigura un echilibru geografic în ceea 

ce privește utilizarea resurselor UE în 

domeniul cercetării și al inovației prin 

introducerea pachetelor financiare 

naționale sau a unor criterii suplimentare 

pentru alegerea proiectelor care vor 

asigura defalcarea echitabilă a sprijinului 

printre statele membre; 
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Or. pl 

 

Amendamentul  361 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 70 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 70a. consideră că, pentru asigurarea 

coerenței dintre agenda industrială și cea 

digitală ale UE, cum este industria 4.0, 

„internetul industrial”, este esențial să se 

relanseze investițiile industriale și, în 

aceeași măsură, este oportun să se creeze 

o situație reciproc avantajoasă în ceea ce 

privește obiectivele politicii de mediu; 

Or. en 

 

Amendamentul  362 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 70 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 70a. insistă asupra angajamentului 

Uniunii de promovare a păcii și solicită 

statelor membre să ajungă la o înțelegere 

cu privire la interzicerea utilizării 

bugetului UE pentru finanțarea sau 

garantarea oricăror proiecte de dezvoltare 

a tehnologiilor cu dublă utilizare care au 

aplicabilitate militară; 

Or. en 

 

Amendamentul  363 

Michał Boni, Paul Rübig 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 70 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 70b. subliniază necesitatea de a 

concentra instrumentele de finanțare a 

cercetării și dezvoltării asupra asistenței 

conectate în vederea industrializării 

asistenței prin standarde și practici bazate 

pe dovezi, permițând în același timp 

medicina de precizie și tratamentele 

personalizate, și asupra tehnologiilor în 

vederea sprijinirii diagnosticării 

definitive, prevenirii, modelării 

biomedicale și optimizării tratamentelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  364 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 71 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

71. subliniază că IMM-urile sunt 

principalele motoare ale creșterii 

economice, ale inovării și ale ocupării 

forței de muncă și recunoaște rolul lor 

important în asigurarea redresării și a 

stimulării unei economii a UE sustenabile; 

reamintește că în UE există peste 20 de 

milioane de IMM-uri și că acestea 

reprezintă 99% dintre toate întreprinderile; 

consideră că îmbunătățirea accesului la 

finanțare pentru IMM-uri ar trebui să 

rămână un obiectiv de politică important 

pentru următorul CFM și solicită, prin 

urmare, o dublare a pachetului financiar al 

programului COSME, astfel încât aceasta 

să corespundă nevoilor reale ale economiei 

UE și numărului mare de cereri de 

participare; 

71. subliniază că IMM-urile sunt 

principalele motoare ale creșterii 

economice durabile, ale inovării și ale 

ocupării forței de muncă și recunoaște rolul 

lor important în asigurarea redresării și a 

stimulării unei economii a UE sustenabile; 

reamintește că în UE există peste 20 de 

milioane de IMM-uri și că acestea 

reprezintă 99% dintre toate întreprinderile; 

consideră că îmbunătățirea și simplificarea 

accesului la finanțare pentru IMM-uri, cu 

accent deosebit pe microîntreprinderi, ar 

trebui să rămână un obiectiv de politică 

important pentru următorul CFM și 

solicită, prin urmare, cel puțin o dublare a 

pachetului financiar al programului 

COSME, astfel încât aceasta să corespundă 

nevoilor reale ale economiei UE și 

numărului mare de cereri de participare; 
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Or. it 

 

Amendamentul  365 

Eider Gardiazabal Rubial, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 71 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

71. subliniază că IMM-urile sunt 

principalele motoare ale creșterii 

economice, ale inovării și ale ocupării 

forței de muncă și recunoaște rolul lor 

important în asigurarea redresării și a 

stimulării unei economii a UE sustenabile; 

reamintește că în UE există peste 20 de 

milioane de IMM-uri și că acestea 

reprezintă 99 % dintre toate întreprinderile; 

consideră că îmbunătățirea accesului la 

finanțare pentru IMM-uri ar trebui să 

rămână un obiectiv de politică important 

pentru următorul CFM și solicită, prin 

urmare, o dublare a pachetului financiar al 

programului COSME, astfel încât aceasta 

să corespundă nevoilor reale ale economiei 

UE și numărului mare de cereri de 

participare; 

71. subliniază că IMM-urile și 

microîntreprinderile, inclusiv 

întreprinderile din domeniul economiei 

sociale, sunt principalele motoare ale 

creșterii economice, ale inovării și ale 

ocupării forței de muncă și recunoaște rolul 

lor important în asigurarea redresării și a 

stimulării unei economii a UE sustenabile; 

reamintește că în UE există peste 20 de 

milioane de IMM-uri și că acestea 

reprezintă 99 % dintre toate întreprinderile; 

consideră că îmbunătățirea accesului la 

finanțare pentru IMM-uri ar trebui să 

rămână un obiectiv de politică important 

pentru următorul CFM și solicită, prin 

urmare, o dublare a pachetului financiar al 

programului COSME, astfel încât aceasta 

să corespundă nevoilor reale ale economiei 

UE și numărului mare de cereri de 

participare; 

Or. en 

 

Amendamentul  366 

Jordi Solé 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 71 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

71. subliniază că IMM-urile sunt 

principalele motoare ale creșterii 

economice, ale inovării și ale ocupării 

71. subliniază1a că IMM-urile, inclusiv 

cooperativele, sunt principalele motoare 

ale creșterii economice, ale inovării și ale 
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forței de muncă și recunoaște rolul lor 

important în asigurarea redresării și a 

stimulării unei economii a UE sustenabile; 

reamintește că în UE există peste 20 de 

milioane de IMM-uri și că acestea 

reprezintă 99 % dintre toate întreprinderile; 

consideră că îmbunătățirea accesului la 

finanțare pentru IMM-uri ar trebui să 

rămână un obiectiv de politică important 

pentru următorul CFM și solicită, prin 

urmare, o dublare a pachetului financiar al 

programului COSME, astfel încât aceasta 

să corespundă nevoilor reale ale economiei 

UE și numărului mare de cereri de 

participare; 

ocupării forței de muncă și recunoaște rolul 

lor important în asigurarea redresării și a 

stimulării unei economii a UE sustenabile; 

reamintește că în UE există peste 20 de 

milioane de IMM-uri și că acestea 

reprezintă 99 % dintre toate întreprinderile; 

consideră că îmbunătățirea accesului la 

finanțare pentru IMM-uri ar trebui să 

rămână un obiectiv de politică important 

pentru următorul CFM și solicită, prin 

urmare, o dublare a pachetului financiar al 

programului COSME, astfel încât aceasta 

să corespundă nevoilor reale ale economiei 

UE și numărului mare de cereri de 

participare; 

 __________________ 

 1a paragraf care urmează să fie introdus 

în capitolul „Investiția în viitor”. 

Or. en 

 

Amendamentul  367 

Inese Vaidere 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 71 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

71. subliniază că IMM-urile sunt 

principalele motoare ale creșterii 

economice, ale inovării și ale ocupării 

forței de muncă și recunoaște rolul lor 

important în asigurarea redresării și a 

stimulării unei economii a UE sustenabile; 

reamintește că în UE există peste 20 de 

milioane de IMM-uri și că acestea 

reprezintă 99 % dintre toate întreprinderile; 

consideră că îmbunătățirea accesului la 

finanțare pentru IMM-uri ar trebui să 

rămână un obiectiv de politică important 

pentru următorul CFM și solicită, prin 

urmare, o dublare a pachetului financiar al 

programului COSME, astfel încât aceasta 

să corespundă nevoilor reale ale economiei 

UE și numărului mare de cereri de 

71. subliniază că IMM-urile sunt 

principalele motoare ale creșterii 

economice, ale inovării și ale ocupării 

forței de muncă și recunoaște rolul lor 

important în asigurarea redresării și a 

stimulării unei economii a UE sustenabile; 

reamintește că în UE există peste 20 de 

milioane de IMM-uri și că acestea 

reprezintă 99 % dintre toate întreprinderile; 

consideră că îmbunătățirea accesului la 

finanțare pentru IMM-uri, în toate statele 

membre, ar trebui să rămână un obiectiv de 

politică important pentru următorul CFM și 

solicită, prin urmare, o dublare a pachetului 

financiar al programului COSME, astfel 

încât aceasta să corespundă nevoilor reale 

ale economiei UE și numărului mare de 
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participare; cereri de participare; 

Or. en 

 

Amendamentul  368 

José Manuel Fernandes 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 71 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

71. subliniază că IMM-urile sunt 

principalele motoare ale creșterii 

economice, ale inovării și ale ocupării 

forței de muncă și recunoaște rolul lor 

important în asigurarea redresării și a 

stimulării unei economii a UE sustenabile; 

reamintește că în UE există peste 20 de 

milioane de IMM-uri și că acestea 

reprezintă 99 % dintre toate întreprinderile; 

consideră că îmbunătățirea accesului la 

finanțare pentru IMM-uri ar trebui să 

rămână un obiectiv de politică important 

pentru următorul CFM și solicită, prin 

urmare, o dublare a pachetului financiar 

al programului COSME, astfel încât 

aceasta să corespundă nevoilor reale ale 

economiei UE și numărului mare de 

cereri de participare; 

71. subliniază că IMM-urile sunt 

principalele motoare ale creșterii 

economice, ale inovării și ale ocupării 

forței de muncă și recunoaște rolul lor 

important în asigurarea redresării și a 

stimulării unei economii a UE sustenabile; 

reamintește că în UE există peste 20 de 

milioane de IMM-uri și că acestea 

reprezintă 99 % dintre toate întreprinderile; 

consideră că îmbunătățirea accesului la 

finanțare pentru IMM-uri ar trebui să 

rămână un obiectiv de politică important 

pentru următorul CFM; 

Or. en 

 

Amendamentul  369 

José Manuel Fernandes 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 71 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 71a. salută succesul Programului UE 

specific pentru competitivitatea 

întreprinderilor și a întreprinderilor mici 

și mijlocii (COSME) în cadrul actualului 
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CFM; ia act de faptul că Parlamentul a 

luptat în mod constant pentru o creștere 

suplimentară a sumei alocate pentru acest 

program în contextul procedurii bugetare 

anuale; ia act cu plăcere de nivelul înalt 

de punere în aplicare a acestui program 

care indică capacitatea sa de a absorbi și 

mai multe fonduri; solicită, prin urmare, 

dublarea pachetului financiar al 

programului COSME, astfel încât acesta 

să corespundă nevoilor reale ale 

economiei UE și numărului mare de 

cereri de participare; 

Or. en 

 

Amendamentul  370 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 72 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

72. își reiterează angajamentul ferm 

față de FEIS, care vizează mobilizarea a 

500 miliarde EUR pentru noi investiții în 

economia reală în actualul CFM; 

consideră că FEIS a dat deja un impuls 

puternic și țintit sectoarelor economice 

care favorizează creșterea durabilă și 

crearea de locuri de muncă; salută, prin 

urmare, intenția Comisiei de a prezenta o 

propunere legislativă pentru continuarea 

și îmbunătățirea acestui sistem de 

investiții în noul CFM; subliniază că 

orice propunere legislativă ar trebui să se 

bazeze pe concluziile unei analize a 

Comisiei și ale unei evaluări 

independente; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  371 

Bernd Kölmel 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 72 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

72. își reiterează angajamentul ferm 

față de FEIS, care vizează mobilizarea a 

500 miliarde EUR pentru noi investiții în 

economia reală în actualul CFM; 

consideră că FEIS a dat deja un impuls 

puternic și țintit sectoarelor economice 

care favorizează creșterea durabilă și 

crearea de locuri de muncă; salută, prin 

urmare, intenția Comisiei de a prezenta o 

propunere legislativă pentru continuarea 

și îmbunătățirea acestui sistem de 

investiții în noul CFM; subliniază că 

orice propunere legislativă ar trebui să se 

bazeze pe concluziile unei analize a 

Comisiei și ale unei evaluări 

independente; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  372 

Tamás Deutsch 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 72 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

72. își reiterează angajamentul ferm 

față de FEIS, care vizează mobilizarea a 

500 miliarde EUR pentru noi investiții în 

economia reală în actualul CFM; consideră 

că FEIS a dat deja un impuls puternic și 

țintit sectoarelor economice care 

favorizează creșterea durabilă și crearea de 

locuri de muncă; salută, prin urmare, 

intenția Comisiei de a prezenta o propunere 

legislativă pentru continuarea și 

îmbunătățirea acestui sistem de investiții în 

noul CFM; subliniază că orice propunere 

legislativă ar trebui să se bazeze pe 

concluziile unei analize a Comisiei și ale 

72. își reiterează angajamentul ferm 

față de FEIS, care vizează mobilizarea a 

500 miliarde EUR pentru noi investiții în 

economia reală în actualul CFM; consideră 

că FEIS a dat deja un impuls puternic și 

țintit sectoarelor economice care 

favorizează creșterea durabilă și crearea de 

locuri de muncă; salută, prin urmare, 

intenția Comisiei de a prezenta o propunere 

legislativă pentru continuarea și 

îmbunătățirea acestui sistem de investiții în 

noul CFM; subliniază că orice propunere 

legislativă ar trebui să se bazeze pe 

concluziile unei analize a Comisiei și ale 
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unei evaluări independente; unei evaluări independente; subliniază că 

orice propunere legislativă ar trebui să 

îmbunătățească în mod semnificativ 

acoperirea geografică a FEIS; 

reamintește că FEIS ar trebui să rămână 

un instrument suplimentar pentru 

stimularea investițiilor, iar politica de 

coeziune ar trebui să rămână politica de 

investiții a Uniunii Europene; 

Or. en 

 

Amendamentul  373 

Inese Vaidere 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 72 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

72. își reiterează angajamentul ferm 

față de FEIS, care vizează mobilizarea a 

500 miliarde EUR pentru noi investiții în 

economia reală în actualul CFM; consideră 

că FEIS a dat deja un impuls puternic și 

țintit sectoarelor economice care 

favorizează creșterea durabilă și crearea de 

locuri de muncă; salută, prin urmare, 

intenția Comisiei de a prezenta o propunere 

legislativă pentru continuarea și 

îmbunătățirea acestui sistem de investiții în 

noul CFM; subliniază că orice propunere 

legislativă ar trebui să se bazeze pe 

concluziile unei analize a Comisiei și ale 

unei evaluări independente; 

72. își reiterează angajamentul ferm 

față de FEIS, care vizează mobilizarea a 

500 miliarde EUR pentru noi investiții în 

economia reală în actualul CFM; consideră 

că FEIS a dat deja un impuls puternic și 

țintit sectoarelor economice care 

favorizează creșterea durabilă și crearea de 

locuri de muncă; totuși, consideră că acest 

impuls economic a fost, în principal, 

selectiv pentru statele membre UE-15 și, 

prin urmare, subliniază că trebuie 

asigurat accesul egal la oportunitățile de 

investiții în toate statele membre; salută, 

prin urmare, intenția Comisiei de a 

prezenta o propunere legislativă pentru 

continuarea și îmbunătățirea acestui sistem 

de investiții în noul CFM; subliniază că 

orice propunere legislativă ar trebui să se 

bazeze pe concluziile unei analize a 

Comisiei și ale unei evaluări independente; 

Or. en 

 

Amendamentul  374 

Jordi Solé 
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în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 72 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

72. își reiterează angajamentul ferm 

față de FEIS, care vizează mobilizarea a 

500 miliarde EUR pentru noi investiții în 

economia reală în actualul CFM; consideră 

că FEIS a dat deja un impuls puternic și 

țintit sectoarelor economice care 

favorizează creșterea durabilă și crearea de 

locuri de muncă; salută, prin urmare, 

intenția Comisiei de a prezenta o propunere 

legislativă pentru continuarea și 

îmbunătățirea acestui sistem de investiții în 

noul CFM; subliniază că orice propunere 

legislativă ar trebui să se bazeze pe 

concluziile unei analize a Comisiei și ale 

unei evaluări independente; 

72. își reiterează1a angajamentul ferm 

față de FEIS, care vizează mobilizarea a 

500 miliarde EUR pentru noi investiții în 

economia reală în actualul CFM; consideră 

că FEIS a dat deja un impuls puternic și 

țintit sectoarelor economice care 

favorizează creșterea durabilă și crearea de 

locuri de muncă; salută, prin urmare, 

intenția Comisiei de a prezenta o propunere 

legislativă pentru continuarea și 

îmbunătățirea acestui sistem de investiții în 

noul CFM; subliniază că orice propunere 

legislativă ar trebui să se bazeze pe 

concluziile unei analize a Comisiei și ale 

unei evaluări independente și că toate 

cheltuielile în contradicție cu 

angajamentele interne și internaționale 

ale UE ar trebui să fie considerate 

neeligibile; 

 __________________ 

 1a paragraf care urmează să fie introdus 

în capitolul „Investiția în viitor”. 

Or. en 

 

Amendamentul  375 

Alfred Sant 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 72 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

72. își reiterează angajamentul ferm 

față de FEIS, care vizează mobilizarea a 

500 miliarde EUR pentru noi investiții în 

economia reală în actualul CFM; consideră 

că FEIS a dat deja un impuls puternic și 

țintit sectoarelor economice care 

72. își reiterează angajamentul ferm 

față de FEIS, care vizează mobilizarea a 

500 miliarde EUR pentru noi investiții în 

economia reală în actualul CFM; consideră 

că FEIS a dat deja un impuls puternic și 

țintit sectoarelor economice care 
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favorizează creșterea durabilă și crearea de 

locuri de muncă; salută, prin urmare, 

intenția Comisiei de a prezenta o propunere 

legislativă pentru continuarea și 

îmbunătățirea acestui sistem de investiții în 

noul CFM; subliniază că orice propunere 

legislativă ar trebui să se bazeze pe 

concluziile unei analize a Comisiei și ale 

unei evaluări independente; 

favorizează creșterea durabilă și crearea de 

locuri de muncă și că se poate face mai 

mult pentru ca beneficiile sale să fie 

resimțite în toate regiunile UE; salută, prin 

urmare, intenția Comisiei de a prezenta o 

propunere legislativă pentru continuarea și 

îmbunătățirea acestui sistem de investiții în 

noul CFM; subliniază că orice propunere 

legislativă ar trebui să se bazeze pe 

concluziile unei analize a Comisiei și ale 

unei evaluări independente; 

Or. en 

 

Amendamentul  376 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 72 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

72. își reiterează angajamentul ferm 

față de FEIS, care vizează mobilizarea a 

500 miliarde EUR pentru noi investiții în 

economia reală în actualul CFM; consideră 

că FEIS a dat deja un impuls puternic și 

țintit sectoarelor economice care 

favorizează creșterea durabilă și crearea 

de locuri de muncă; salută, prin urmare, 

intenția Comisiei de a prezenta o 

propunere legislativă pentru continuarea și 

îmbunătățirea acestui sistem de investiții 

în noul CFM; subliniază că orice propunere 

legislativă ar trebui să se bazeze pe 

concluziile unei analize a Comisiei și ale 

unei evaluări independente; 

72. își reiterează angajamentul ferm 

față de FEIS, care vizează mobilizarea a 

500 miliarde EUR pentru noi investiții în 

economia reală în actualul CFM; invită, 

prin urmare, Comisia să depășească 

deficiențele primei etape de punere în 

aplicare a FEIS și să o îmbunătățească 

odată cu prezentarea unei propuneri 

legislative pentru continuarea acestui 

sistem de investiții în noul CFM, pentru a 

spori rolul său de instrument important de 

reducere a inegalităților structurale și de 

creștere a convergenței și a coeziunii; 

subliniază că orice propunere legislativă ar 

trebui să se bazeze pe concluziile unei 

analize a Comisiei și ale unei evaluări 

independente; 

Or. en 

 

Amendamentul  377 

Eider Gardiazabal Rubial, Josef Weidenholzer 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 72 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 72a. consideră că următorul CFM ar 

trebui să reflecte mai bine prioritatea 

politică acordată transformării digitale a 

societății și a economiei europene; solicită 

investiții în tehnologiile și infrastructurile 

esențiale, în inovare și cercetare, precum 

și în competențele digitale, în vederea 

menținerii și consolidării în continuare a 

competitivității UE și a îmbunătățirii 

calității vieții cetățenilor noștri; consideră 

că ar trebui să se acorde mai mult sprijin 

inițiativelor transfrontaliere de o 

importanță critică pentru Europa, cum ar 

fi capacitatea de securitate cibernetică, 

dezvoltarea și accesul la tehnologiile de 

inteligență artificială, robotică și de calcul 

de înaltă performanță; 

Or. en 

 

Amendamentul  378 

Jordi Solé 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 72 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 72a. este1a de părere că MIE 2030 ar 

trebui să devină principalul instrument de 

investiții al UE gestionat direct de 

Comisia Europeană și ar trebui să se 

concentreze asupra conexiunilor 

transfrontaliere pentru moduri de 

transport durabile, care includ renovarea, 

legăturile lipsă, intermodalitatea și 

modernizarea infrastructurilor legate de 

noile soluții de digitalizare și 

decarbonizare, asupra infrastructurii 

energiei electrice, energiei din surse 

regenerabile și a rețelelor inteligente 
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pentru a promova tranziția energetică, 

precum și asupra bandei largi de mare 

viteză din sectorul TIC; 

 __________________ 

 1a paragraf care urmează să fie introdus 

în capitolul „Investiția în viitor”. 

Or. en 

 

Amendamentul  379 

Younous Omarjee 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 72 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 72a. consideră că este necesar să se 

asigure că poziția FEIS în cadrul 

bugetului și al priorităților politice ale 

Uniunii nu aduce atingere urmăririi 

obiectivelor politicii europene de 

coeziune; este de părere că acțiunile 

finanțate prin FEIS ar trebui să fie 

condiționate de obiectivul reducerii 

decalajului de bogăție în Europa și de 

obiectivele coeziunii sociale și 

durabilității; 

Or. fr 

 

Amendamentul  380 

José Manuel Fernandes 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 72 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 72a. subliniază, în plus, impactul 

pozitiv pe care FEIS îl are asupra 

furnizării de finanțare IMM-urilor, 

atingând în prezent un număr de peste 

500 000 de IMM-uri și întreprinderi cu 
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capitalizare medie din întreaga Uniune; 

subliniază faptul că, datorită asimilării 

foarte puternice care reflectă cererea 

ridicată a pieței, fereastra pentru IMM-

uri a fost consolidată suplimentar încă 

din prima etapă de punere în aplicare a 

programului; 

Or. en 

 

Amendamentul  381 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 72 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 72b. subliniază necesitatea ca 

următorul CFM să reflecte mai bine 

prioritatea politică acordată transformării 

digitale a economiei și a societății 

europene și necesitatea de a investi în 

tehnologii și infrastructuri esențiale, 

precum și în competențele digitale, pentru 

a menține și a îmbunătăți 

competitivitatea, calitatea vieții noastre și 

structura socială; consideră că ar trebui 

să se acorde mai mult sprijin inițiativelor 

transfrontaliere de o importanță critică 

pentru Europa, în special în domeniul 

dezvoltării și al accesului la cele mai noi 

tehnologii, de la inteligența artificială 

până la calculul de înaltă performanță, și 

în domeniul competențelor digitale, 

menținând în același timp un sprijin 

puternic pentru cercetare și inovare în 

domeniul tehnologiilor digitale, ca parte a 

Programului-cadru de cercetare; 

Or. en 

 

Amendamentul  382 

Inese Vaidere 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 73 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

73. insistă asupra importanței CFM 

pentru sectoarele care se bazează pe 

investiții pe termen lung, cum ar fi sectorul 

transporturilor; evidențiază faptul că 

infrastructurile de transport sunt coloana 

vertebrală a pieței unice și baza pentru 

generarea de creștere sustenabilă și crearea 

de locuri de muncă; ia act de faptul că 

realizarea unui spațiu european unic al 

transporturilor, conectat la țările 

învecinate, necesită mari infrastructuri de 

transport și trebuie să fie tratată ca o 

prioritate-cheie în ceea ce privește 

competitivitatea UE și coeziunea 

economică, socială și teritorială, inclusiv 

pentru zonele periferice; consideră, prin 

urmare, că următorul CFM ar trebui să 

prevadă suficientă finanțare pentru 

proiectele care contribuie în special la 

finalizarea rețelei centrale TEN-T și a 

coridoarelor sale, care ar trebui extinse în 

continuare; subliniază că este necesară o 

versiune actualizată și mai eficace a 

programului MIE, care să acopere toate 

modurile de transport și care să se 

concentreze asupra interconexiunilor și 

finalizării rețelei în zonele periferice, 

utilizând totodată standarde comune; 

73. insistă asupra importanței CFM 

pentru sectoarele care se bazează pe 

investiții pe termen lung, cum ar fi sectorul 

transporturilor; evidențiază faptul că 

infrastructurile de transport sunt coloana 

vertebrală a pieței unice și baza pentru 

generarea de creștere sustenabilă și crearea 

de locuri de muncă și stimulează 

eliminarea disparităților în materie de 

coeziune; ia act de faptul că realizarea unui 

spațiu european unic al transporturilor, 

conectat la țările învecinate, necesită mari 

infrastructuri de transport și trebuie să fie 

tratată ca o prioritate-cheie în ceea ce 

privește competitivitatea UE și coeziunea 

economică, socială și teritorială, inclusiv 

pentru zonele periferice; consideră, prin 

urmare, că următorul CFM ar trebui să 

prevadă suficientă finanțare pentru 

proiectele care contribuie în special la 

finalizarea rețelei centrale TEN-T și a 

coridoarelor sale, care ar trebui extinse în 

continuare; consideră că, pentru a asigura 

coeziunea economică, socială și 

teritorială, este important să se asigure că 

centrele de dezvoltare regională sunt 

conectate la rețeaua TEN-T, în caz 

contrar, acestea neputând beneficia de 

accesul la piața unică; subliniază că este 

necesară o versiune actualizată și mai 

eficace a programului MIE, care să acopere 

toate modurile de transport și care să se 

concentreze asupra interconexiunilor și 

finalizării rețelei în zonele periferice, 

utilizând totodată standarde comune și 

punând un accent deosebit pe proiectele 

transfrontaliere de infrastructură de mari 

dimensiuni din cadrul programului MIE, 

de exemplu, Rail Baltic, care va diminua 

și mai mult disparitățile în materie de 

coeziune, va lega Europa de Nord și 

Europa de Sud și va reduce dependența de 

Rusia; 
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Or. en 

 

Amendamentul  383 

Marco Valli 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 73 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

73. insistă asupra importanței CFM 

pentru sectoarele care se bazează pe 

investiții pe termen lung, cum ar fi sectorul 

transporturilor; evidențiază faptul că 

infrastructurile de transport sunt coloana 

vertebrală a pieței unice și baza pentru 

generarea de creștere sustenabilă și crearea 

de locuri de muncă; ia act de faptul că 

realizarea unui spațiu european unic al 

transporturilor, conectat la țările 

învecinate, necesită mari infrastructuri de 

transport și trebuie să fie tratată ca o 

prioritate-cheie în ceea ce privește 

competitivitatea UE și coeziunea 

economică, socială și teritorială, inclusiv 

pentru zonele periferice; consideră, prin 

urmare, că următorul CFM ar trebui să 

prevadă suficientă finanțare pentru 

proiectele care contribuie în special la 

finalizarea rețelei centrale TEN-T și a 

coridoarelor sale, care ar trebui extinse în 

continuare; subliniază că este necesară o 

versiune actualizată și mai eficace a 

programului MIE, care să acopere toate 

modurile de transport și care să se 

concentreze asupra interconexiunilor și 

finalizării rețelei în zonele periferice, 

utilizând totodată standarde comune; 

73. insistă asupra importanței CFM 

pentru sectoarele care se bazează pe 

investiții pe termen lung, cum ar fi sectorul 

transporturilor; evidențiază faptul că 

infrastructurile de transport sunt coloana 

vertebrală a pieței unice și baza pentru 

generarea de creștere sustenabilă și crearea 

de locuri de muncă; ia act de faptul că 

realizarea unui spațiu european unic al 

transporturilor, conectat la țările 

învecinate, necesită mari infrastructuri de 

transport și trebuie să fie tratată ca o 

prioritate-cheie în ceea ce privește 

competitivitatea UE și coeziunea 

economică, socială și teritorială, inclusiv 

pentru zonele periferice; consideră, prin 

urmare, că următorul CFM ar trebui să 

prevadă suficientă finanțare pentru 

proiectele care contribuie în special la 

finalizarea rețelei centrale TEN-T și a 

coridoarelor sale; în acest sens, solicită 

Comisiei să revizuiască finanțarea 

lucrărilor care nu sunt avantajoase din 

punct de vedere economic și care 

dăunează sănătății cetățenilor și mediului, 

precum Torino-Lyon; subliniază că este 

necesară o versiune actualizată și mai 

eficace a programului MIE, care să acopere 

toate modurile de transport și care să se 

concentreze asupra interconexiunilor și 

finalizării rețelei în zonele periferice, 

utilizând totodată standarde comune; 

subliniază necesitatea de a acorda 

prioritate proiectelor care promovează 

decarbonizarea sistemelor de transport, 

precum și digitalizarea lor; 
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Or. it 

 

Amendamentul  384 

Jordi Solé, Sven Giegold, Heidi Hautala 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 73 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

73. insistă asupra importanței CFM 

pentru sectoarele care se bazează pe 

investiții pe termen lung, cum ar fi sectorul 

transporturilor; evidențiază faptul că 

infrastructurile de transport sunt coloana 

vertebrală a pieței unice și baza pentru 

generarea de creștere sustenabilă și crearea 

de locuri de muncă; ia act de faptul că 

realizarea unui spațiu european unic al 

transporturilor, conectat la țările 

învecinate, necesită mari infrastructuri de 

transport și trebuie să fie tratată ca o 

prioritate-cheie în ceea ce privește 

competitivitatea UE și coeziunea 

economică, socială și teritorială, inclusiv 

pentru zonele periferice; consideră, prin 

urmare, că următorul CFM ar trebui să 

prevadă suficientă finanțare pentru 

proiectele care contribuie în special la 

finalizarea rețelei centrale TEN-T și a 

coridoarelor sale, care ar trebui extinse în 

continuare; subliniază că este necesară o 

versiune actualizată și mai eficace a 

programului MIE, care să acopere toate 

modurile de transport și care să se 

concentreze asupra interconexiunilor și 

finalizării rețelei în zonele periferice, 

utilizând totodată standarde comune; 

73. insistă1a asupra2a importanței CFM 

pentru sectoarele care se bazează pe 

investiții pe termen lung, cum ar fi sectorul 

transporturilor durabile; evidențiază faptul 

că infrastructurile de transport sunt coloana 

vertebrală a pieței unice și baza pentru 

generarea de dezvoltare sustenabilă și 

crearea de locuri de muncă; ia act de faptul 

că realizarea unui spațiu european unic al 

transporturilor, conectat la țările 

învecinate, necesită mari infrastructuri de 

transport și trebuie să fie tratată ca o 

prioritate-cheie în ceea ce privește 

competitivitatea UE și coeziunea 

economică, socială și teritorială, inclusiv 

pentru zonele periferice; consideră, prin 

urmare, că următorul CFM ar trebui să 

prevadă suficientă finanțare pentru 

proiectele care contribuie în special la 

finalizarea rețelei centrale TEN-T și a 

coridoarelor sale, care ar trebui extinse în 

continuare; subliniază că este necesară o 

versiune actualizată și mai eficace a 

programului MIE, care să acopere 

modurile de transport care sunt în 

conformitate cu angajamentele UE în 

materie de climă și energie și care să se 

concentreze asupra interconexiunilor și 

finalizării rețelei în zonele periferice, 

utilizând totodată standarde comune; 

consideră că, pentru îmbunătățirea 

conectivității și a refacerii habitatelor, 

rețeaua transeuropeană pentru 

infrastructura verde în Europa (TEN-G) 

ar trebui creată și finanțată, printre altele, 

prin intermediul MIE; 
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 __________________ 

 1a paragraf care urmează să fie introdus 

în capitolul „Investiția în viitor”. 

 2a AM sugerat de NABU - 

Naturschutzbund Deutschland e.V. 

Or. en 

 

Amendamentul  385 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski, Alfred Sant 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 73 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

73. insistă asupra importanței CFM 

pentru sectoarele care se bazează pe 

investiții pe termen lung, cum ar fi sectorul 

transporturilor; evidențiază faptul că 

infrastructurile de transport sunt coloana 

vertebrală a pieței unice și baza pentru 

generarea de creștere sustenabilă și crearea 

de locuri de muncă; ia act de faptul că 

realizarea unui spațiu european unic al 

transporturilor, conectat la țările 

învecinate, necesită mari infrastructuri de 

transport și trebuie să fie tratată ca o 

prioritate-cheie în ceea ce privește 

competitivitatea UE și coeziunea 

economică, socială și teritorială, inclusiv 

pentru zonele periferice; consideră, prin 

urmare, că următorul CFM ar trebui să 

prevadă suficientă finanțare pentru 

proiectele care contribuie în special la 

finalizarea rețelei centrale TEN-T și a 

coridoarelor sale, care ar trebui extinse în 

continuare; subliniază că este necesară o 

versiune actualizată și mai eficace a 

programului MIE, care să acopere toate 

modurile de transport și care să se 

concentreze asupra interconexiunilor și 

finalizării rețelei în zonele periferice, 

utilizând totodată standarde comune; 

73. insistă asupra importanței CFM 

pentru sectoarele care se bazează pe 

investiții pe termen lung, cum ar fi sectorul 

transporturilor; evidențiază faptul că 

infrastructurile de transport sunt coloana 

vertebrală a pieței unice și baza pentru 

generarea de creștere sustenabilă și crearea 

de locuri de muncă; ia act de faptul că 

realizarea unui spațiu european unic al 

transporturilor, conectat la țările 

învecinate, necesită mari infrastructuri de 

transport, în special în regiunile periferice 

și mai puțin dezvoltate, și trebuie să fie 

tratată ca o prioritate-cheie pentru 

competitivitatea UE și coeziunea 

economică, socială și teritorială, inclusiv 

pentru zonele periferice și insulare; 

consideră, prin urmare, că următorul CFM 

ar trebui să prevadă suficientă finanțare 

pentru proiectele care contribuie în special 

la finalizarea rețelei centrale TEN-T și a 

coridoarelor sale, care ar trebui extinse în 

continuare; recunoaște importanța 

Fondului de coeziune în această privință 

și insistă asupra continuării sale în noul 

CFM; subliniază că este necesară o 

versiune actualizată și mai eficace a 

programului MIE, care să acopere toate 

modurile de transport și care să se 

concentreze asupra interconexiunilor și 
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finalizării rețelei în zonele periferice, 

utilizând totodată standarde comune; 

Or. en 

 

Amendamentul  386 

Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 73 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

73. insistă asupra importanței CFM 

pentru sectoarele care se bazează pe 

investiții pe termen lung, cum ar fi sectorul 

transporturilor; evidențiază faptul că 

infrastructurile de transport sunt coloana 

vertebrală a pieței unice și baza pentru 

generarea de creștere sustenabilă și crearea 

de locuri de muncă; ia act de faptul că 

realizarea unui spațiu european unic al 

transporturilor, conectat la țările 

învecinate, necesită mari infrastructuri de 

transport și trebuie să fie tratată ca o 

prioritate-cheie în ceea ce privește 

competitivitatea UE și coeziunea 

economică, socială și teritorială, inclusiv 

pentru zonele periferice; consideră, prin 

urmare, că următorul CFM ar trebui să 

prevadă suficientă finanțare pentru 

proiectele care contribuie în special la 

finalizarea rețelei centrale TEN-T și a 

coridoarelor sale, care ar trebui extinse în 

continuare; subliniază că este necesară o 

versiune actualizată și mai eficace a 

programului MIE, care să acopere toate 

modurile de transport și care să se 

concentreze asupra interconexiunilor și 

finalizării rețelei în zonele periferice, 

utilizând totodată standarde comune; 

73. insistă asupra importanței CFM 

pentru sectoarele care se bazează pe 

investiții pe termen lung, cum ar fi sectorul 

transporturilor; evidențiază faptul că 

infrastructurile de transport sunt coloana 

vertebrală a pieței unice și baza pentru 

generarea de creștere sustenabilă și crearea 

de locuri de muncă; ia act de faptul că 

realizarea unui spațiu european unic al 

transporturilor, conectat la țările 

învecinate, necesită mari infrastructuri de 

transport și trebuie să fie tratată ca o 

prioritate-cheie în ceea ce privește 

competitivitatea UE și coeziunea 

economică, socială și teritorială, inclusiv 

pentru zonele periferice; consideră, prin 

urmare, că următorul CFM ar trebui să 

prevadă suficientă finanțare pentru 

proiectele care contribuie în special la 

finalizarea rețelei centrale TEN-T și a 

coridoarelor sale, care ar trebui extinse în 

continuare; subliniază că este necesară o 

versiune actualizată și mai eficace a 

programului MIE, care să acopere 

modurile de transport, în special 

transportul feroviar și alte moduri de 

transport, care contribuie la reducerea 

emisiilor de CO2, și care să se concentreze 

asupra interconexiunilor și finalizării 

rețelei în zonele periferice, utilizând 

totodată standarde comune; 

Or. en 
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Amendamentul  387 

Tiemo Wölken 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 73 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

73. insistă asupra importanței CFM 

pentru sectoarele care se bazează pe 

investiții pe termen lung, cum ar fi sectorul 

transporturilor; evidențiază faptul că 

infrastructurile de transport sunt coloana 

vertebrală a pieței unice și baza pentru 

generarea de creștere sustenabilă și crearea 

de locuri de muncă; ia act de faptul că 

realizarea unui spațiu european unic al 

transporturilor, conectat la țările 

învecinate, necesită mari infrastructuri de 

transport și trebuie să fie tratată ca o 

prioritate-cheie în ceea ce privește 

competitivitatea UE și coeziunea 

economică, socială și teritorială, inclusiv 

pentru zonele periferice; consideră, prin 

urmare, că următorul CFM ar trebui să 

prevadă suficientă finanțare pentru 

proiectele care contribuie în special la 

finalizarea rețelei centrale TEN-T și a 

coridoarelor sale, care ar trebui extinse în 

continuare; subliniază că este necesară o 

versiune actualizată și mai eficace a 

programului MIE, care să acopere toate 

modurile de transport și care să se 

concentreze asupra interconexiunilor și 

finalizării rețelei în zonele periferice, 

utilizând totodată standarde comune; 

73. insistă asupra importanței CFM 

pentru sectoarele care se bazează pe 

investiții pe termen lung, cum ar fi sectorul 

transporturilor; evidențiază faptul că 

infrastructurile de transport sunt coloana 

vertebrală a pieței unice și că 

infrastructura durabilă este baza pentru 

generarea de creștere sustenabilă și crearea 

de locuri de muncă; ia act de faptul că 

realizarea unui spațiu european unic al 

transporturilor, conectat la țările 

învecinate, necesită mari infrastructuri de 

transport și trebuie să fie tratată ca o 

prioritate-cheie în ceea ce privește 

competitivitatea UE și coeziunea 

economică, socială și teritorială, inclusiv 

pentru zonele periferice; consideră, prin 

urmare, că următorul CFM ar trebui să 

prevadă suficientă finanțare pentru 

proiectele care contribuie în special la 

finalizarea rețelei centrale TEN-T și a 

coridoarelor sale, care ar trebui extinse în 

continuare; subliniază că este necesară o 

versiune actualizată și mai eficace a 

programului MIE, care să acopere toate 

modurile de transport și care să se 

concentreze asupra interconexiunilor și 

finalizării rețelei în zonele periferice, 

utilizând totodată standarde comune; 

Or. en 

 

Amendamentul  388 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 73 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

73. insistă asupra importanței CFM 

pentru sectoarele care se bazează pe 

investiții pe termen lung, cum ar fi sectorul 

transporturilor; evidențiază faptul că 

infrastructurile de transport sunt coloana 

vertebrală a pieței unice și baza pentru 

generarea de creștere sustenabilă și crearea 

de locuri de muncă; ia act de faptul că 

realizarea unui spațiu european unic al 

transporturilor, conectat la țările 

învecinate, necesită mari infrastructuri de 

transport și trebuie să fie tratată ca o 

prioritate-cheie în ceea ce privește 

competitivitatea UE și coeziunea 

economică, socială și teritorială, inclusiv 

pentru zonele periferice; consideră, prin 

urmare, că următorul CFM ar trebui să 

prevadă suficientă finanțare pentru 

proiectele care contribuie în special la 

finalizarea rețelei centrale TEN-T și a 

coridoarelor sale, care ar trebui extinse în 

continuare; subliniază că este necesară o 

versiune actualizată și mai eficace a 

programului MIE, care să acopere toate 

modurile de transport și care să se 

concentreze asupra interconexiunilor și 

finalizării rețelei în zonele periferice, 

utilizând totodată standarde comune; 

73. insistă asupra importanței CFM 

pentru sectoarele care se bazează pe 

investiții pe termen lung, cum ar fi sectorul 

transporturilor; evidențiază faptul că 

infrastructurile de transport sunt coloana 

vertebrală a pieței unice și baza pentru 

generarea de creștere sustenabilă și crearea 

de locuri de muncă; ia act de faptul că 

realizarea unui spațiu european unic al 

transporturilor, conectat la țările 

învecinate, necesită mari infrastructuri de 

transport și trebuie să fie tratată ca o 

prioritate-cheie în ceea ce privește 

competitivitatea UE și coeziunea 

economică, socială și teritorială, inclusiv 

pentru zonele periferice; consideră, prin 

urmare, că următorul CFM ar trebui să 

prevadă suficientă finanțare pentru 

proiectele care contribuie în special la 

finalizarea rețelei centrale TEN-T și a 

coridoarelor sale, care ar trebui extinse în 

continuare; 

Or. en 

 

Amendamentul  389 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 73 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 73a. subliniază că este necesară o 

versiune actualizată și mai eficace a 

programului MIE, care să acopere toate 

modurile de transport și care să se 

concentreze asupra interconexiunilor și 
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finalizării rețelei în zonele periferice, 

utilizând totodată standarde comune; 

consideră că MIE ar trebui să promoveze 

legături mai strânse între prioritățile 

orizontale ale rețelelor globale, cum ar fi 

autostrăzile maritime; subliniază că 

coordonarea Comisiei ar trebui să 

urmărească stimularea participării 

investitorilor și că implementarea ERTMS 

ar trebui să maximizeze beneficiile în ceea 

ce privește interoperabilitatea; consideră 

că, pentru a face progrese în direcția unei 

veritabile politici europene în domeniul 

turismului, ar trebui creată o linie 

bugetară specifică pentru turism; solicită 

instituirea unei abordări descendente 

pentru a asigura o punere în aplicare 

eficientă a proiectelor privind 

navigabilitatea pe căile navigabile 

interioare; solicită finanțare, ca parte a 

programului SESAR pentru cercetare, 

pentru finalizarea managementului 

digital al traficului aerian european; 

Or. en 

 

Amendamentul  390 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 73 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 73a. solicită Comisiei Europene să 

promoveze de urgență investițiile pentru 

dezvoltarea tehnologiilor de generație 

următoare și promovarea implementării 

acestora; consideră că fondurile 

structurale europene și finanțarea 

rețelelor de bandă largă și a rețelelor 

transeuropene de telecomunicații trebuie 

să se bazeze pe criteriile de mâine; 

Or. en 
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Amendamentul  391 

Giovanni La Via 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 73 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 73a. solicită crearea unei linii bugetare 

pentru turism în viitorul cadru financiar 

multianual; subliniază că, în contextul 

necesității creșterii economice și creării de 

locuri de muncă, turismul trebuie să fie 

una dintre prioritățile noastre; 

Or. en 

 

Amendamentul  392 

Marco Valli 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 74 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

74. subliniază că este important să se 

garanteze finanțare pentru finalizarea pieței 

unice digitale, prin utilizarea deplină a 

spectrului, implementarea tehnologiei 5G 

și a conectivității în gigabiți, precum și prin 

realizarea de noi progrese în ceea ce 

privește armonizarea normelor UE în 

domeniul telecomunicațiilor, pentru a crea 

cadrul de reglementare corespunzător în 

vederea îmbunătățirii conectivității la 

internet în întreaga Uniune; subliniază că 

MIE în domeniul telecomunicațiilor ar 

trebui să sprijine în continuare 

infrastructurile de servicii digitale și 

rețelele în bandă largă, permițând accesul 

la acestea, inclusiv în regiunile îndepărtate 

și în zonele rurale, precum și îmbunătățind 

competențele digitale, interconectiviatea și 

interoperabilitatea; 

74. subliniază că este important să se 

garanteze finanțare pentru finalizarea pieței 

unice digitale, prin utilizarea deplină a 

spectrului, implementarea tehnologiei 5G 

și a conectivității în gigabiți, precum și prin 

realizarea de noi progrese în ceea ce 

privește armonizarea normelor UE în 

domeniul telecomunicațiilor, pentru a crea 

cadrul de reglementare corespunzător în 

vederea îmbunătățirii conectivității la 

internet în întreaga Uniune; subliniază că 

MIE în domeniul telecomunicațiilor ar 

trebui să sprijine în continuare 

infrastructurile de servicii digitale și 

rețelele în bandă largă, permițând accesul 

la acestea, inclusiv în regiunile îndepărtate 

și în zonele rurale, precum și îmbunătățind 

competențele digitale, interconectiviatea și 

interoperabilitatea; subliniază 

oportunitatea oferită de faptul că MIE în 

domeniul telecomunicațiilor sprijină, de 

asemenea, modelele digitale care 
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favorizează conectivitatea și schimburile 

„peer-to-peer”, precum și păstrarea 

descentralizată a datelor; 

Or. it 

 

Amendamentul  393 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 74 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

74. subliniază că este important să se 

garanteze finanțare pentru finalizarea pieței 

unice digitale, prin utilizarea deplină a 

spectrului, implementarea tehnologiei 5G 

și a conectivității în gigabiți, precum și prin 

realizarea de noi progrese în ceea ce 

privește armonizarea normelor UE în 

domeniul telecomunicațiilor, pentru a crea 

cadrul de reglementare corespunzător în 

vederea îmbunătățirii conectivității la 

internet în întreaga Uniune; subliniază că 

MIE în domeniul telecomunicațiilor ar 

trebui să sprijine în continuare 

infrastructurile de servicii digitale și 

rețelele în bandă largă, permițând accesul 

la acestea, inclusiv în regiunile îndepărtate 

și în zonele rurale, precum și îmbunătățind 

competențele digitale, interconectivitatea și 

interoperabilitatea; 

74. subliniază că este important să se 

garanteze finanțare pentru finalizarea pieței 

unice digitale, prin utilizarea deplină a 

spectrului, implementarea tehnologiei 5G 

și a conectivității în gigabiți, precum și prin 

realizarea de noi progrese în ceea ce 

privește armonizarea normelor UE în 

domeniul telecomunicațiilor, pentru a crea 

cadrul de reglementare corespunzător în 

vederea îmbunătățirii conectivității la 

internet în întreaga Uniune; subliniază că 

MIE în domeniul telecomunicațiilor ar 

trebui să dispună de resursele adecvate și 

să sprijine în continuare infrastructurile de 

servicii digitale și nevoile tot mai mari de 

investiții în rețelele în bandă largă de mare 

viteză, permițând accesul la acestea, 

inclusiv în regiunile îndepărtate și în 

zonele rurale, precum și îmbunătățind 

competențele digitale, interconectivitatea și 

interoperabilitatea; 

Or. en 

 

Amendamentul  394 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 74 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

74. subliniază că este important să se 

garanteze finanțare pentru finalizarea pieței 

unice digitale, prin utilizarea deplină a 

spectrului, implementarea tehnologiei 5G 

și a conectivității în gigabiți, precum și prin 

realizarea de noi progrese în ceea ce 

privește armonizarea normelor UE în 

domeniul telecomunicațiilor, pentru a crea 

cadrul de reglementare corespunzător în 

vederea îmbunătățirii conectivității la 

internet în întreaga Uniune; subliniază că 

MIE în domeniul telecomunicațiilor ar 

trebui să sprijine în continuare 

infrastructurile de servicii digitale și 

rețelele în bandă largă, permițând accesul 

la acestea, inclusiv în regiunile îndepărtate 

și în zonele rurale, precum și îmbunătățind 

competențele digitale, interconectivitatea și 

interoperabilitatea; 

74. subliniază că este important să se 

garanteze finanțare pentru finalizarea pieței 

unice digitale, prin utilizarea deplină a 

spectrului, modernizarea rețelelor de 

telefonie fixă și densificarea rețelelor de 

telefonie mobilă, implementarea 

tehnologiei 5G și a conectivității în gigabiți 

până în 2025, precum și prin realizarea de 

noi progrese în ceea ce privește 

armonizarea normelor UE în domeniul 

telecomunicațiilor, pentru a crea cadrul de 

reglementare corespunzător în vederea 

îmbunătățirii conectivității la internet în 

întreaga Uniune; subliniază că MIE în 

domeniul telecomunicațiilor ar trebui să 

sprijine în continuare infrastructurile de 

servicii digitale și rețelele în bandă largă, 

permițând accesul la acestea, inclusiv în 

regiunile îndepărtate și în zonele rurale, 

precum și îmbunătățind competențele 

digitale, interconectivitatea și 

interoperabilitatea; 

Or. en 

 

Amendamentul  395 

Marita Ulvskog 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 74 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

74. subliniază că este important să se 

garanteze finanțare pentru finalizarea pieței 

unice digitale, prin utilizarea deplină a 

spectrului, implementarea tehnologiei 5G 

și a conectivității în gigabiți, precum și prin 

realizarea de noi progrese în ceea ce 

privește armonizarea normelor UE în 

domeniul telecomunicațiilor, pentru a crea 

cadrul de reglementare corespunzător în 

vederea îmbunătățirii conectivității la 

74. subliniază că este important să se 

garanteze finanțare pentru finalizarea pieței 

unice digitale, prin utilizarea deplină a 

spectrului, implementarea tehnologiei 5G 

și a conectivității în gigabiți, precum și prin 

realizarea de noi progrese în ceea ce 

privește armonizarea normelor UE în 

domeniul telecomunicațiilor, pentru a crea 

cadrul de reglementare corespunzător în 

vederea îmbunătățirii conectivității la 
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internet în întreaga Uniune; subliniază că 

MIE în domeniul telecomunicațiilor ar 

trebui să sprijine în continuare 

infrastructurile de servicii digitale și 

rețelele în bandă largă, permițând accesul 

la acestea, inclusiv în regiunile îndepărtate 

și în zonele rurale, precum și îmbunătățind 

competențele digitale, interconectivitatea și 

interoperabilitatea; 

internet în întreaga Uniune; subliniază că 

MIE în domeniul telecomunicațiilor ar 

trebui să sprijine în continuare 

infrastructurile de servicii digitale și 

rețelele în bandă largă, permițând accesul 

la acestea, inclusiv în regiunile îndepărtate 

și în zonele rurale, precum și îmbunătățind 

competențele digitale, interconectivitatea și 

interoperabilitatea; subliniază importanța 

îmbunătățirii competențelor digitale ale 

cetățenilor și ale forței de muncă în 

Europa; 

Or. en 

 

Amendamentul  396 

Jordi Solé 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 74 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

74. subliniază că este important să se 

garanteze finanțare pentru finalizarea pieței 

unice digitale, prin utilizarea deplină a 

spectrului, implementarea tehnologiei 5G 

și a conectivității în gigabiți, precum și prin 

realizarea de noi progrese în ceea ce 

privește armonizarea normelor UE în 

domeniul telecomunicațiilor, pentru a crea 

cadrul de reglementare corespunzător în 

vederea îmbunătățirii conectivității la 

internet în întreaga Uniune; subliniază că 

MIE în domeniul telecomunicațiilor ar 

trebui să sprijine în continuare 

infrastructurile de servicii digitale și 

rețelele în bandă largă, permițând accesul 

la acestea, inclusiv în regiunile îndepărtate 

și în zonele rurale, precum și îmbunătățind 

competențele digitale, interconectivitatea și 

interoperabilitatea; 

74. subliniază1a că este important să se 

garanteze finanțare pentru finalizarea pieței 

unice digitale, prin utilizarea deplină a 

spectrului, implementarea tehnologiei 5G 

și a conectivității în gigabiți, precum și prin 

realizarea de noi progrese în ceea ce 

privește armonizarea normelor UE în 

domeniul telecomunicațiilor, pentru a crea 

cadrul de reglementare corespunzător în 

vederea îmbunătățirii conectivității la 

internet în întreaga Uniune; subliniază că 

MIE în domeniul telecomunicațiilor ar 

trebui să sprijine în continuare 

infrastructurile de servicii digitale și 

rețelele în bandă largă, permițând accesul 

la acestea, inclusiv în regiunile îndepărtate 

și în zonele rurale, precum și îmbunătățind 

competențele digitale, interconectivitatea și 

interoperabilitatea; 

 __________________ 

 1a paragraf care urmează să fie introdus 

în capitolul „Investiția în viitor”. 
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Or. en 

 

Amendamentul  397 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 74 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 74a. invită Comisia să asigure, să 

mențină și să dezvolte finanțarea pentru 

planul de acțiune privind tehnologia 5G 

la un nivel adecvat în perspectiva 

viitorului cadru financiar multianual 

pentru 2020-2027; 

Or. en 

 

Amendamentul  398 

Nils Torvalds 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 75 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

75. consideră că este esențial să se 

garanteze o aprovizionare cu energie 

sustenabilă și la prețuri accesibile în 

Europa; solicită, prin urmare, să fie 

sprijinite în continuare investițiile care 

asigură diversificarea surselor de energie, 

sporind securitatea energetică și 

îmbunătățind eficiența energetică, inclusiv 

prin MIE - Energie; subliniază, în special, 

importanța acordării unui sprijin 

cuprinzător, îndeosebi pentru regiunile cu 

emisii ridicate de dioxid de carbon, 

tranziția energetică, tranziția către o 

economie cu emisii reduse de carbon, 

modernizarea sistemelor de producere a 

energiei electrice, precum și a rețelelor, 

tehnologiile pentru captarea, stocarea și 

utilizarea dioxidului de carbon și 

75. consideră că este esențial să se 

garanteze o aprovizionare cu energie 

curată, stabilă și competitivă în Europa; 

solicită, prin urmare, să fie sprijinite în 

continuare investițiile durabile care 

stimulează sursele regenerabile de 

energie, care pun eficiența energetică pe 

primul loc, sporesc securitatea energetică 

și independența energetică față de 

importul de surse de energie și care 

sprijină noile tehnologii energetice și 

industriale inovatoare, care sunt 

conforme cu angajamentele europene pe 

termen lung privind schimbările 

climatice; 
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modernizarea sistemelor de încălzire 

centralizată; consideră că transformarea 

sectorului energetic în lumina obiectivelor 

legate de climă ar trebui sprijinită prin 

crearea unui fond pentru tranziția 

energetică în cadrul următorului CFM, 

care să faciliteze schimbările structurale 

în industriile mari consumatoare de 

energie și în centralele de producere a 

energiei electrice cu emisii ridicate de 

dioxid de carbon și să creeze stimulente 

pentru investițiile în tehnologii cu emisii 

reduse de dioxid de carbon și soluțiile 

inovatoare; 

Or. en 

 

Amendamentul  399 

Gérard Deprez, Gerben-Jan Gerbrandy, Louis Michel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 75 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

75. consideră că este esențial să se 

garanteze o aprovizionare cu energie 

sustenabilă și la prețuri accesibile în 

Europa; solicită, prin urmare, să fie 

sprijinite în continuare investițiile care 

asigură diversificarea surselor de energie, 

sporind securitatea energetică și 

îmbunătățind eficiența energetică, inclusiv 

prin MIE - Energie; subliniază, în special, 

importanța acordării unui sprijin 

cuprinzător, îndeosebi pentru regiunile cu 

emisii ridicate de dioxid de carbon, 

tranziția energetică, tranziția către o 

economie cu emisii reduse de carbon, 

modernizarea sistemelor de producere a 

energiei electrice, precum și a rețelelor, 

tehnologiile pentru captarea, stocarea și 

utilizarea dioxidului de carbon și 

modernizarea sistemelor de încălzire 

centralizată; consideră că transformarea 

sectorului energetic în lumina obiectivelor 

legate de climă ar trebui sprijinită prin 

75. consideră că este esențial să se 

garanteze o aprovizionare cu energie 

curată, stabilă și competitivă în Europa; 

solicită, prin urmare, să fie sprijinite în 

continuare investițiile durabile care 

stimulează sursele regenerabile de 

energie, consolidează eficiența energetică 

ca „prim combustibil”, sporesc securitatea 

energetică și independența energetică față 

de importul de surse de energie și sprijină 

noile tehnologii energetice și industriale 

inovatoare, care sunt conforme cu 

angajamentele europene pe termen lung 

privind schimbările climatice; 
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crearea unui fond pentru tranziția 

energetică în cadrul următorului CFM, 

care să faciliteze schimbările structurale 

în industriile mari consumatoare de 

energie și în centralele de producere a 

energiei electrice cu emisii ridicate de 

dioxid de carbon și să creeze stimulente 

pentru investițiile în tehnologii cu emisii 

reduse de dioxid de carbon și soluțiile 

inovatoare; 

Or. en 

 

Amendamentul  400 

Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 75 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

75. consideră că este esențial să se 

garanteze o aprovizionare cu energie 

sustenabilă și la prețuri accesibile în 

Europa; solicită, prin urmare, să fie 

sprijinite în continuare investițiile care 

asigură diversificarea surselor de energie, 

sporind securitatea energetică și 

îmbunătățind eficiența energetică, inclusiv 

prin MIE - Energie; subliniază, în special, 

importanța acordării unui sprijin 

cuprinzător, îndeosebi pentru regiunile cu 

emisii ridicate de dioxid de carbon, 
tranziția energetică, tranziția către o 

economie cu emisii reduse de carbon, 

modernizarea sistemelor de producere a 

energiei electrice, precum și a rețelelor, 

tehnologiile pentru captarea, stocarea și 

utilizarea dioxidului de carbon și 

modernizarea sistemelor de încălzire 

centralizată; consideră că transformarea 

sectorului energetic în lumina obiectivelor 

legate de climă ar trebui sprijinită prin 

crearea unui fond pentru tranziția 

energetică în cadrul următorului CFM, 

care să faciliteze schimbările structurale 

în industriile mari consumatoare de 

75. consideră că este esențial să se 

garanteze o aprovizionare cu energie 

sustenabilă și la prețuri accesibile în 

Europa; solicită, prin urmare, să fie 

sprijinite în continuare investițiile care 

asigură diversificarea surselor și a rutelor 

de aprovizionare cu energie, sporind 

securitatea energetică și îmbunătățind 

eficiența energetică, inclusiv prin MIE - 

Energie; subliniază, în special, importanța 

acordării unui sprijin cuprinzător, 

îndeosebi pentru tranziția energetică, 

tranziția către o economie cu emisii reduse, 

modernizarea sistemelor de producere a 

energiei electrice, precum și a rețelelor, 

tehnologiile pentru captarea, stocarea și 

utilizarea dioxidului de carbon și 

modernizarea sistemelor de încălzire 

centralizată; consideră că regiunile și țările 

dependente de cărbune din Uniune au 

nevoie de sprijin specific, inclusiv de 

fonduri adecvate, pentru a contribui în 

mod eficient la o tranziție strategică către 

o economie cu emisii reduse și solicită 

instituirea unui instrument cuprinzător 

pentru astfel de regiuni și țări, pentru a 
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energie și în centralele de producere a 

energiei electrice cu emisii ridicate de 

dioxid de carbon și să creeze stimulente 

pentru investițiile în tehnologii cu emisii 

reduse de dioxid de carbon și soluțiile 

inovatoare; 

sprijini o tranziție echitabilă, în special 

prin dezvoltarea și utilizarea energiei din 

surse regenerabile, soluții de eficiență 

energetică, stocarea energiei, soluții și 

infrastructuri privind electromobilitatea, 

modernizarea producerii de energie 

electrică și a rețelelor, inclusiv captarea și 

stocarea dioxidului de carbon (CSC), 

captarea și utilizarea dioxidului de carbon 

(CUC) și gazificarea cărbunelui, 

modernizarea încălzirii centralizate, 

inclusiv cogenerarea de înaltă eficiență, 

adaptarea timpurie la viitoarele standarde 

de mediu, restructurarea industriilor mari 

consumatoare de energie, precum și 

abordarea impactului societal, 

socioeconomic și asupra mediului; 

Or. en 

 

Amendamentul  401 

John Howarth, Theresa Griffin, Kathleen Van Brempt 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 75 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

75. consideră că este esențial să se 

garanteze o aprovizionare cu energie 

sustenabilă și la prețuri accesibile în 

Europa; solicită, prin urmare, să fie 

sprijinite în continuare investițiile care 

asigură diversificarea surselor de energie, 

sporind securitatea energetică și 

îmbunătățind eficiența energetică, inclusiv 

prin MIE - Energie; subliniază, în special, 

importanța acordării unui sprijin 

cuprinzător, îndeosebi pentru regiunile cu 

emisii ridicate de dioxid de carbon, 

tranziția energetică, tranziția către o 

economie cu emisii reduse de carbon, 

modernizarea sistemelor de producere a 

energiei electrice, precum și a rețelelor, 

tehnologiile pentru captarea, stocarea și 

utilizarea dioxidului de carbon și 

modernizarea sistemelor de încălzire 

75. consideră că este esențial să se 

garanteze o aprovizionare cu energie 

sustenabilă și la prețuri accesibile în 

Europa; solicită, prin urmare, să fie 

sprijinite în continuare investițiile care 

asigură diversificarea surselor de energie, 

sporind securitatea energetică și 

îmbunătățind eficiența energetică; solicită 

concentrarea sprijinului către obiectivele 

articolului 194 alineatul (1) din TFUE; 

subliniază, prin urmare, necesitatea 

reorientării sprijinului acordat de MIE - 

Energie pentru infrastructura de gaze 

către investițiile care vizează 

decarbonizarea aprovizionării cu gaze 

(biogaz, hidrogen verde, metan sintetic, 

...); subliniază, în special, importanța 

acordării unui sprijin cuprinzător, 

îndeosebi pentru regiunile cu emisii 
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centralizată; consideră că transformarea 

sectorului energetic în lumina obiectivelor 

legate de climă ar trebui sprijinită prin 

crearea unui fond pentru tranziția 

energetică în cadrul următorului CFM, care 

să faciliteze schimbările structurale în 

industriile mari consumatoare de energie și 

în centralele de producere a energiei 

electrice cu emisii ridicate de dioxid de 

carbon și să creeze stimulente pentru 

investițiile în tehnologii cu emisii reduse 

de dioxid de carbon și soluțiile inovatoare; 

ridicate de dioxid de carbon, tranziția 

energetică, tranziția către o economie cu 

emisii reduse de carbon, modernizarea 

sistemelor de producere a energiei 

electrice, precum și a rețelelor, tehnologiile 

pentru captarea, stocarea și utilizarea 

dioxidului de carbon și modernizarea 

sistemelor de încălzire centralizată; 

consideră că transformarea sectorului 

energetic în lumina obiectivelor legate de 

climă ar trebui sprijinită prin crearea unui 

fond pentru tranziția energetică în cadrul 

următorului CFM, care să faciliteze 

schimbările structurale în industriile mari 

consumatoare de energie și în centralele de 

producere a energiei electrice cu emisii 

ridicate de dioxid de carbon și să creeze 

stimulente pentru investițiile în tehnologii 

cu emisii reduse de dioxid de carbon și 

soluțiile inovatoare; 

Or. en 

 

Amendamentul  402 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 75 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

75. consideră că este esențial să se 

garanteze o aprovizionare cu energie 

sustenabilă și la prețuri accesibile în 

Europa; solicită, prin urmare, să fie 

sprijinite în continuare investițiile care 

asigură diversificarea surselor de energie, 

sporind securitatea energetică și 
îmbunătățind eficiența energetică, 

inclusiv prin MIE - Energie; subliniază, în 

special, importanța acordării unui sprijin 

cuprinzător, îndeosebi pentru regiunile cu 

emisii ridicate de dioxid de carbon, 

tranziția energetică, tranziția către o 

economie cu emisii reduse de carbon, 

modernizarea sistemelor de producere a 

energiei electrice, precum și a rețelelor, 

75. consideră că este esențial să se 

garanteze o utilizare eficientă a energiei, 

fără irosirea acesteia, precum și o 
aprovizionare cu energie bazată pe surse 

regenerabile în Europa; solicită, prin 

urmare, să fie sprijinite în continuare 

investițiile care asigură îmbunătățirea 

eficienței energetice, utilizarea surselor de 

energie regenerabile descentralizate, 

distribuția și stocarea acestora și sporirea 

securității energetice, inclusiv prin MIE - 

Energie; subliniază, în special, importanța 

acordării unui sprijin cuprinzător, 

îndeosebi pentru regiunile cu emisii 

ridicate de dioxid de carbon tranziția către 

o economie cu emisii nete zero de carbon 
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tehnologiile pentru captarea, stocarea și 

utilizarea dioxidului de carbon și 

modernizarea sistemelor de încălzire 

centralizată; consideră că transformarea 

sectorului energetic în lumina obiectivelor 

legate de climă ar trebui sprijinită prin 

crearea unui fond pentru tranziția 

energetică în cadrul următorului CFM, care 

să faciliteze schimbările structurale în 

industriile mari consumatoare de energie și 

în centralele de producere a energiei 

electrice cu emisii ridicate de dioxid de 

carbon și să creeze stimulente pentru 

investițiile în tehnologii cu emisii reduse 

de dioxid de carbon și soluțiile inovatoare; 

până în 2050, modernizarea sistemelor de 

producere a energiei electrice, precum și a 

rețelelor și a tehnologiilor pentru stocarea 

energiei și pentru modernizarea sistemelor 

de încălzire centralizată; consideră că 

transformarea sectorului energetic în 

lumina obiectivelor legate de climă ar 

trebui sprijinită inclusiv prin crearea unui 

fond special pentru tranziția energetică în 

cadrul următorului CFM, care să stimuleze 

investițiile în domeniul eficienței 

energetice, al energiei din surse 

regenerabile și al soluțiilor inovatoare, în 

special prin sprijinirea autorităților 

locale, a cooperativelor energetice, a 

consumatorilor activi de energie și a 

întreprinderilor și să faciliteze schimbările 

structurale în industriile mari consumatoare 

de energie și în centralele de producere a 

energiei electrice cu emisii ridicate de 

dioxid de carbon; 

Or. it 

 

Amendamentul  403 

Jens Geier 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 75 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

75. consideră că este esențial să se 

garanteze o aprovizionare cu energie 

sustenabilă și la prețuri accesibile în 

Europa; solicită, prin urmare, să fie 

sprijinite în continuare investițiile care 

asigură diversificarea surselor de energie, 

sporind securitatea energetică și 

îmbunătățind eficiența energetică, inclusiv 

prin MIE - Energie; subliniază, în special, 

importanța acordării unui sprijin 

cuprinzător, îndeosebi pentru regiunile cu 

emisii ridicate de dioxid de carbon, 

tranziția energetică, tranziția către o 

economie cu emisii reduse de carbon, 

modernizarea sistemelor de producere a 

75. consideră că este esențial să se 

garanteze o aprovizionare cu energie 

sustenabilă și la prețuri accesibile în 

Europa; solicită, prin urmare, să fie 

sprijinite în continuare investițiile care 

asigură diversificarea surselor de energie, 

sporind securitatea energetică și 

îmbunătățind eficiența energetică și 

utilizarea energiei din surse regenerabile, 

inclusiv prin MIE - Energie, care ar trebui 

să se concentreze în special asupra 

infrastructurii pentru energia din surse 

regenerabile; subliniază, în special, 

importanța acordării unui sprijin 

cuprinzător, îndeosebi pentru regiunile cu 
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energiei electrice, precum și a rețelelor, 

tehnologiile pentru captarea, stocarea și 

utilizarea dioxidului de carbon și 

modernizarea sistemelor de încălzire 

centralizată; consideră că transformarea 

sectorului energetic în lumina obiectivelor 

legate de climă ar trebui sprijinită prin 

crearea unui fond pentru tranziția 

energetică în cadrul următorului CFM, care 

să faciliteze schimbările structurale în 

industriile mari consumatoare de energie și 

în centralele de producere a energiei 

electrice cu emisii ridicate de dioxid de 

carbon și să creeze stimulente pentru 

investițiile în tehnologii cu emisii reduse 

de dioxid de carbon și soluțiile inovatoare; 

emisii ridicate de dioxid de carbon, 

tranziția energetică, tranziția către o 

economie cu emisii reduse de carbon, 

modernizarea sistemelor de producere a 

energiei electrice, precum și a rețelelor, 

tehnologiile pentru captarea, stocarea și 

utilizarea dioxidului de carbon și 

modernizarea sistemelor de încălzire 

centralizată; consideră că transformarea 

sectorului energetic în lumina obiectivelor 

legate de climă ar trebui sprijinită prin 

crearea unui fond pentru tranziția 

energetică în cadrul următorului CFM, care 

să faciliteze schimbările structurale în 

industriile mari consumatoare de energie și 

în centralele de producere a energiei 

electrice cu emisii ridicate de dioxid de 

carbon și să creeze stimulente pentru 

investițiile în tehnologii cu emisii reduse 

de dioxid de carbon și soluțiile inovatoare; 

Or. en 

 

Amendamentul  404 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 75 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

75. consideră că este esențial să se 

garanteze o aprovizionare cu energie 

sustenabilă și la prețuri accesibile în 

Europa; solicită, prin urmare, să fie 

sprijinite în continuare investițiile care 

asigură diversificarea surselor de energie, 

sporind securitatea energetică și 

îmbunătățind eficiența energetică, inclusiv 

prin MIE - Energie; subliniază, în special, 

importanța acordării unui sprijin 

cuprinzător, îndeosebi pentru regiunile cu 

emisii ridicate de dioxid de carbon, 

tranziția energetică, tranziția către o 

economie cu emisii reduse de carbon, 

modernizarea sistemelor de producere a 

energiei electrice, precum și a rețelelor, 

75. consideră că este esențial să se 

garanteze o aprovizionare cu energie 

sustenabilă și la prețuri accesibile în 

Europa; solicită, prin urmare, să fie 

sprijinite în continuare investițiile care 

asigură diversificarea surselor de energie, 

sporind securitatea energetică și 

îmbunătățind eficiența energetică, inclusiv 

prin MIE - Energie; subliniază, în special, 

importanța acordării unui sprijin 

cuprinzător, îndeosebi pentru regiunile cu 

emisii ridicate de dioxid de carbon, 

tranziția energetică, tranziția către o 

economie cu emisii reduse de carbon, 

modernizarea sistemelor de producere a 

energiei electrice, îmbunătățirea 
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tehnologiile pentru captarea, stocarea și 

utilizarea dioxidului de carbon și 

modernizarea sistemelor de încălzire 

centralizată; consideră că transformarea 

sectorului energetic în lumina obiectivelor 

legate de climă ar trebui sprijinită prin 

crearea unui fond pentru tranziția 

energetică în cadrul următorului CFM, care 

să faciliteze schimbările structurale în 

industriile mari consumatoare de energie și 

în centralele de producere a energiei 

electrice cu emisii ridicate de dioxid de 

carbon și să creeze stimulente pentru 

investițiile în tehnologii cu emisii reduse 

de dioxid de carbon și soluțiile inovatoare; 

interconexiunilor transfrontaliere și 

utilizarea rețelelor inteligente, tehnologiile 

pentru captarea, stocarea și utilizarea 

dioxidului de carbon și modernizarea 

sistemelor de încălzire centralizată; 

consideră că transformarea sectorului 

energetic în lumina obiectivelor legate de 

climă ar trebui sprijinită prin crearea unui 

fond pentru tranziția energetică în cadrul 

următorului CFM, care să faciliteze 

schimbările structurale în industriile mari 

consumatoare de energie și în centralele de 

producere a energiei electrice cu emisii 

ridicate de dioxid de carbon și să creeze 

stimulente pentru investițiile în tehnologii 

cu emisii reduse de dioxid de carbon și 

soluțiile inovatoare; 

Or. en 

 

Amendamentul  405 

Eider Gardiazabal Rubial, Miroslav Poche 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 75 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

75. consideră că este esențial să se 

garanteze o aprovizionare cu energie 

sustenabilă și la prețuri accesibile în 

Europa; solicită, prin urmare, să fie 

sprijinite în continuare investițiile care 

asigură diversificarea surselor de energie, 

sporind securitatea energetică și 

îmbunătățind eficiența energetică, inclusiv 

prin MIE - Energie; subliniază, în special, 

importanța acordării unui sprijin 

cuprinzător, îndeosebi pentru regiunile cu 

emisii ridicate de dioxid de carbon, 

tranziția energetică, tranziția către o 

economie cu emisii reduse de carbon, 

modernizarea sistemelor de producere a 

energiei electrice, precum și a rețelelor, 

tehnologiile pentru captarea, stocarea și 

utilizarea dioxidului de carbon și 

modernizarea sistemelor de încălzire 

75. consideră că este esențial să se 

garanteze o aprovizionare cu energie 

sustenabilă și la prețuri accesibile în 

Europa; solicită, prin urmare, să fie 

sprijinite în continuare investițiile care 

asigură diversificarea surselor de energie, 

sporind securitatea energetică și 

îmbunătățind eficiența energetică, inclusiv 

prin MIE - Energie; subliniază, în special, 

importanța acordării unui sprijin 

cuprinzător, îndeosebi pentru regiunile cu 

emisii ridicate de dioxid de carbon, 

tranziția energetică, tranziția către o 

economie cu emisii reduse de carbon, 

modernizarea sistemelor de producere a 

energiei electrice, îmbunătățirea 

interconexiunilor transfrontaliere și 

utilizarea rețelelor inteligente, tehnologiile 

pentru captarea, stocarea și utilizarea 



 

AM\1144763RO.docxx 105/155 PE616.896v01-00 

 RO 

centralizată; consideră că transformarea 

sectorului energetic în lumina obiectivelor 

legate de climă ar trebui sprijinită prin 

crearea unui fond pentru tranziția 

energetică în cadrul următorului CFM, care 

să faciliteze schimbările structurale în 

industriile mari consumatoare de energie și 

în centralele de producere a energiei 

electrice cu emisii ridicate de dioxid de 

carbon și să creeze stimulente pentru 

investițiile în tehnologii cu emisii reduse 

de dioxid de carbon și soluțiile inovatoare; 

dioxidului de carbon și modernizarea 

sistemelor de încălzire centralizată; 

consideră că transformarea sectorului 

energetic în lumina obiectivelor legate de 

climă ar trebui sprijinită prin crearea unui 

fond pentru tranziția energetică în cadrul 

următorului CFM, care să faciliteze 

schimbările structurale în industriile mari 

consumatoare de energie și în centralele de 

producere a energiei electrice cu emisii 

ridicate de dioxid de carbon și să creeze 

stimulente pentru investițiile în tehnologii 

cu emisii reduse de dioxid de carbon și 

soluțiile inovatoare; 

Or. en 

 

Amendamentul  406 

Tiemo Wölken 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 75 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

75. consideră că este esențial să se 

garanteze o aprovizionare cu energie 

sustenabilă și la prețuri accesibile în 

Europa; solicită, prin urmare, să fie 

sprijinite în continuare investițiile care 

asigură diversificarea surselor de energie, 

sporind securitatea energetică și 

îmbunătățind eficiența energetică, inclusiv 

prin MIE - Energie; subliniază, în special, 

importanța acordării unui sprijin 

cuprinzător, îndeosebi pentru regiunile cu 

emisii ridicate de dioxid de carbon, 

tranziția energetică, tranziția către o 

economie cu emisii reduse de carbon, 

modernizarea sistemelor de producere a 

energiei electrice, precum și a rețelelor, 

tehnologiile pentru captarea, stocarea și 

utilizarea dioxidului de carbon și 

modernizarea sistemelor de încălzire 

centralizată; consideră că transformarea 

sectorului energetic în lumina obiectivelor 

legate de climă ar trebui sprijinită prin 

75. consideră că este esențial să se 

garanteze o aprovizionare cu energie 

sustenabilă și la prețuri accesibile în 

Europa; solicită, prin urmare, să fie 

sprijinite în continuare investițiile care 

asigură diversificarea surselor de energie, 

sporind securitatea energetică și 

îmbunătățind eficiența energetică, inclusiv 

prin MIE - Energie; subliniază, în special, 

importanța acordării unui sprijin 

cuprinzător, îndeosebi pentru regiunile cu 

emisii ridicate de dioxid de carbon, 

tranziția energetică, tranziția către o 

economie cu emisii reduse de carbon, 

modernizarea sistemelor de producere a 

energiei electrice, precum și a rețelelor și 

tehnologiile de utilizare, precum și 

modernizarea sistemelor de încălzire 

centralizată; consideră că transformarea 

sectorului energetic în lumina obiectivelor 

legate de climă ar trebui sprijinită prin 

crearea unui fond pentru tranziția 
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crearea unui fond pentru tranziția 

energetică în cadrul următorului CFM, care 

să faciliteze schimbările structurale în 

industriile mari consumatoare de energie și 

în centralele de producere a energiei 

electrice cu emisii ridicate de dioxid de 

carbon și să creeze stimulente pentru 

investițiile în tehnologii cu emisii reduse 

de dioxid de carbon și soluțiile inovatoare; 

energetică în cadrul următorului CFM, care 

să faciliteze schimbările structurale în 

industriile mari consumatoare de energie și 

în centralele de producere a energiei 

electrice cu emisii ridicate de dioxid de 

carbon și să creeze stimulente pentru 

investițiile în tehnologii cu emisii reduse 

de dioxid de carbon și soluțiile inovatoare 

și, în același timp, să stopeze acordarea 

subvențiilor pentru infrastructura pentru 

combustibilii fosili, în conformitate cu 

Acordul de la Paris; 

Or. en 

 

Amendamentul  407 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 75 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

75. consideră că este esențial să se 

garanteze o aprovizionare cu energie 

sustenabilă și la prețuri accesibile în 

Europa; solicită, prin urmare, să fie 

sprijinite în continuare investițiile care 

asigură diversificarea surselor de energie, 

sporind securitatea energetică și 

îmbunătățind eficiența energetică, inclusiv 

prin MIE - Energie; subliniază, în special, 

importanța acordării unui sprijin 

cuprinzător, îndeosebi pentru regiunile cu 

emisii ridicate de dioxid de carbon, 

tranziția energetică, tranziția către o 

economie cu emisii reduse de carbon, 

modernizarea sistemelor de producere a 

energiei electrice, precum și a rețelelor, 

tehnologiile pentru captarea, stocarea și 

utilizarea dioxidului de carbon și 

modernizarea sistemelor de încălzire 

centralizată; consideră că transformarea 

sectorului energetic în lumina obiectivelor 

legate de climă ar trebui sprijinită prin 

crearea unui fond pentru tranziția 

75. consideră1a că2a este esențial să se 

garanteze o aprovizionare cu energie 

sustenabilă și la prețuri accesibile în 

Europa; solicită, prin urmare, să fie 

sprijinite în continuare investițiile care 

asigură diversificarea surselor de energie, 

sporind securitatea energetică și 

îmbunătățind eficiența energetică, inclusiv 

prin MIE - Energie; subliniază, în special, 

importanța acordării unui sprijin 

cuprinzător, îndeosebi pentru regiunile cu 

emisii ridicate de dioxid de carbon, 

tranziția energetică, tranziția către o 

economie cu emisii reduse de carbon și 

nenucleară, modernizarea sistemelor de 

producere a energiei electrice, precum și a 

rețelelor inteligente și modernizarea 

sistemelor de încălzire centralizată; 

consideră că transformarea sectorului 

energetic în lumina obiectivelor legate de 

climă este sprijinită prin crearea unui fond 

pentru tranziția energetică în cadrul 

următorului CFM, care să faciliteze 



 

AM\1144763RO.docxx 107/155 PE616.896v01-00 

 RO 

energetică în cadrul următorului CFM, care 

să faciliteze schimbările structurale în 

industriile mari consumatoare de energie și 

în centralele de producere a energiei 

electrice cu emisii ridicate de dioxid de 

carbon și să creeze stimulente pentru 

investițiile în tehnologii cu emisii reduse 

de dioxid de carbon și soluțiile inovatoare; 

schimbările structurale în industriile mari 

consumatoare de energie și în centralele de 

producere a energiei electrice cu emisii 

ridicate de dioxid de carbon și să creeze 

stimulente pentru investițiile în tehnologii 

cu emisii reduse de dioxid de carbon, 

investițiile nenucleare și soluțiile 

inovatoare; 

 __________________ 

 1a paragraf care urmează să fie introdus 

în capitolul „Investiția în viitor”. 

 2a AM parțial sugerat de NABU - 

Naturschutzbund Deutschland e.V. 

Or. en 

 

Amendamentul  408 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 75 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 75a. consideră că insulele europene, 

regiunile ultraperiferice europene (RUP) 

și țările și teritoriile de peste mări (TTPM) 

se confruntă cu aceleași provocări 

generate de schimbările climatice cu care 

se confruntă unele dintre țările cel mai 

puțin dezvoltate (LDC) sau statele 

insulare mici în curs de dezvoltare 

(SIDS), acestea din urmă beneficiind de 

mecanismul de finanțare pentru 

adaptarea la schimbările climatice prin 

intermediul Alianței mondiale împotriva 

schimbărilor climatice (AMSC+); 

consideră, prin urmare, că este necesară 

crearea unui Fond european pentru 

adaptarea insulelor europene, a RUP și a 

TTPM la provocările generate de 

schimbările climatice, care să permită 

atenuarea efectelor negative ale 

schimbărilor climatice în aceste teritorii; 
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Or. fr 

 

Amendamentul  409 

Eider Gardiazabal Rubial, Theresa Griffin, John Howarth 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 75 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 75a. subliniază necesitatea unui plan 

european de investiții în favoarea 

eficienței energetice, având în vedere 

obiectivele ambițioase stabilite de UE 

pentru 2030; este convins că un astfel de 

program de investiții ar avea un efect 

foarte pozitiv în ceea ce privește crearea 

de locuri de muncă, oferta de locuințe la 

prețuri accesibile și combaterea sărăciei 

energetice; este, prin urmare, convins că 

următorul CFM ar trebui să cuprindă un 

program de investiții privind eficiența 

energetică la nivelul UE vizibil și ușor de 

accesat, care să permită autorităților 

publice locale să beneficieze de sprijin 

administrativ și financiar pentru a realiza 

planuri de eficiență energetică în sectorul 

locuințelor și construcțiilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  410 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 75 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 75a. reiterează faptul că, în următorul 

CFM, instrumentele financiare nu trebuie 

să înlocuiască granturile în ceea ce 

privește finanțarea pentru eficiența 

energetică, energia din surse regenerabile 

și, în general, proiectele de C&I publice, 
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deoarece doar granturile pot crește la 

maximum rezultatele pe teren și pot 

asigura o implicare amplă a părților, cum 

ar fi mediul academic, autoritățile locale, 

IMM-urile, organizațiile societății civile; 

Or. it 

 

Amendamentul  411 

Eider Gardiazabal Rubial, Theresa Griffin, John Howarth 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 75 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 75b. consideră că, în cadrul 

următorului CFM, tranziția sectorului 

energetic în lumina obiectivelor legate de 

climă ar trebui să fie sprijinită prin 

crearea unui Fond de tranziție echitabilă, 

cu scopul de a sprijini lucrătorii și 

comunitățile afectate în mod negativ de 

această tranziție la o economie 

sustenabilă cu emisii scăzute de dioxid de 

carbon; în acest sens, îndeamnă Comisia 

să înființeze o platformă de finanțare la 

nivelul Uniunii pentru această inițiativă, 

învățând din experiențele actuale și 

asigurând suficiente resurse suplimentare 

pentru a acoperi nevoile din zonele 

afectate; subliniază, de asemenea, că 

acest fond ar trebui să se concentreze 

asupra creării de locuri de muncă decente 

și durabile, precum și asupra recalificării 

și asupra noilor competențe în procesele 

și tehnologiile curate și asupra 

consolidării sistemelor de protecție 

socială, inclusiv a politicilor active în 

domeniul pieței forței de muncă; 

Or. en 

 

Amendamentul  412 

Paul Rübig 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 76 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

76. subliniază importanța strategică a 

proiectelor de infrastructură la scară mare, 

cum ar fi reactorul termonuclear 

experimental internațional (ITER), 

Serviciul european geostaționar mixt de 

navigare (EGNOS), sistemul global de 

navigație prin satelit (Galileo) și Programul 

european de observare a Pământului 

(Copernicus) pentru competitivitatea 

viitoare a UE; consideră că finanțarea 

acestor proiecte de anvergură ar trebui 

garantată în bugetul UE dar, în același 

timp, ar trebui să aibă limite clare, astfel 

încât eventuala depășire a costurilor să nu 

amenințe finanțarea și implementarea cu 

succes a altor politici ale Uniunii, cum a 

fost cazul în CFM anterior; reamintește că, 

în acest scop, valoarea maximă pentru 

aceste proiecte este stabilită în prezent în 

Regulamentul privind CFM și solicită să se 

prevadă dispoziții similare în noul 

regulament; 

76.76.  subliniază importanța strategică a 

proiectelor de infrastructură la scară mare, 

cum ar fi reactorul termonuclear 

experimental internațional (ITER), 

Serviciul european geostaționar mixt de 

navigare (EGNOS), sistemul global de 

navigație prin satelit (Galileo) și Programul 

european de observare a Pământului 

(Copernicus) pentru competitivitatea 

viitoare a UE; menționează contribuția 

importantă a Agenției GNSS European 

(GSA) la consolidarea competitivității și a 

inovației tehnologice; subliniază 

necesitatea de a finanța îndeajuns GSA în 

următorul CFM pentru a garanta 

funcționarea fără probleme, siguranța 

optimă și valorificarea completă a 

programelor europene GNS; consideră că 

finanțarea acestor proiecte de anvergură ar 

trebui garantată în bugetul UE dar, în 

același timp, ar trebui să aibă limite clare, 

astfel încât eventuala depășire a costurilor 

să nu amenințe finanțarea și implementarea 

cu succes a altor politici ale Uniunii, cum a 

fost cazul în CFM anterior; reamintește că, 

în acest scop, valoarea maximă pentru 

aceste proiecte este stabilită în prezent în 

Regulamentul privind CFM și solicită să se 

prevadă dispoziții similare în noul 

regulament; 

Or. de 

Amendamentul  413 

Jens Geier 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 76 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

76. subliniază importanța strategică a 76. subliniază importanța strategică a 
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proiectelor de infrastructură la scară mare, 

cum ar fi reactorul termonuclear 

experimental internațional (ITER), 

Serviciul european geostaționar mixt de 

navigare (EGNOS), sistemul global de 

navigație prin satelit (Galileo) și Programul 

european de observare a Pământului 

(Copernicus) pentru competitivitatea 

viitoare a UE; consideră că finanțarea 

acestor proiecte de anvergură ar trebui 

garantată în bugetul UE dar, în același 

timp, ar trebui să aibă limite clare, astfel 

încât eventuala depășire a costurilor să nu 

amenințe finanțarea și implementarea cu 

succes a altor politici ale Uniunii, cum a 

fost cazul în CFM anterior; reamintește că, 

în acest scop, valoarea maximă pentru 

aceste proiecte este stabilită în prezent în 

Regulamentul privind CFM și solicită să se 

prevadă dispoziții similare în noul 

regulament; 

proiectelor de infrastructură la scară mare, 

cum ar fi reactorul termonuclear 

experimental internațional (ITER), 

Serviciul european geostaționar mixt de 

navigare (EGNOS), sistemul global de 

navigație prin satelit (Galileo) și Programul 

european de observare a Pământului 

(Copernicus) pentru competitivitatea 

viitoare a UE; consideră că finanțarea 

acestor proiecte de anvergură ar trebui 

garantată în bugetul UE dar, în același 

timp, ar trebui să aibă limite clare, astfel 

încât eventuala depășire a costurilor să nu 

amenințe finanțarea și implementarea cu 

succes a altor politici ale Uniunii, cum a 

fost cazul în CFM anterior; reamintește că, 

în acest scop, valoarea maximă pentru 

aceste proiecte este stabilită în prezent în 

Regulamentul privind CFM și solicită să se 

prevadă dispoziții similare în noul 

regulament; ia act de faptul că 

planificarea actuală a ITER implică 

necesitatea unei contribuții în valoare de 

6,07 miliarde EUR din partea Uniunii în 

perioada 2021-2027, comparativ cu 2,99 

miliarde EUR în perioada 2014-2020; se 

așteaptă ca aceste nevoi suplimentare să 

fie compensate de resurse suplimentare; 

Or. en 

 

Amendamentul  414 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 76 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

76. subliniază importanța strategică a 

proiectelor de infrastructură la scară mare, 

cum ar fi reactorul termonuclear 

experimental internațional (ITER), 

Serviciul european geostaționar mixt de 

navigare (EGNOS), sistemul global de 

navigație prin satelit (Galileo) și Programul 

european de observare a Pământului 

76. subliniază importanța strategică a 

proiectelor de infrastructură la scară mare, 

cum ar fi reactorul termonuclear 

experimental internațional (ITER), 

Serviciul european geostaționar mixt de 

navigare (EGNOS), sistemul global de 

navigație prin satelit (Galileo), Programul 

european de observare a Pământului 
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(Copernicus) pentru competitivitatea 

viitoare a UE; consideră că finanțarea 

acestor proiecte de anvergură ar trebui 

garantată în bugetul UE dar, în același 

timp, ar trebui să aibă limite clare, astfel 

încât eventuala depășire a costurilor să nu 

amenințe finanțarea și implementarea cu 

succes a altor politici ale Uniunii, cum a 

fost cazul în CFM anterior; reamintește că, 

în acest scop, valoarea maximă pentru 

aceste proiecte este stabilită în prezent în 

Regulamentul privind CFM și solicită să se 

prevadă dispoziții similare în noul 

regulament; 

(Copernicus) și viitoarea comunicare 

guvernamentală prin satelit 

(GOVSATCOM) pentru competitivitatea 

viitoare a UE; consideră că finanțarea 

acestor proiecte de anvergură ar trebui 

garantată în bugetul UE dar, în același 

timp, ar trebui să aibă limite clare, astfel 

încât eventuala depășire a costurilor să nu 

amenințe finanțarea și implementarea cu 

succes a altor politici ale Uniunii, cum a 

fost cazul în CFM anterior; reamintește că, 

în acest scop, valoarea maximă pentru 

aceste proiecte este stabilită în prezent în 

Regulamentul privind CFM și solicită să se 

prevadă dispoziții similare în noul 

regulament; 

Or. en 

 

Amendamentul  415 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 76 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

76. subliniază importanța strategică a 

proiectelor de infrastructură la scară mare, 

cum ar fi reactorul termonuclear 

experimental internațional (ITER), 

Serviciul european geostaționar mixt de 

navigare (EGNOS), sistemul global de 

navigație prin satelit (Galileo) și Programul 

european de observare a Pământului 

(Copernicus) pentru competitivitatea 

viitoare a UE; consideră că finanțarea 

acestor proiecte de anvergură ar trebui 

garantată în bugetul UE dar, în același 

timp, ar trebui să aibă limite clare, astfel 

încât eventuala depășire a costurilor să nu 

amenințe finanțarea și implementarea cu 

succes a altor politici ale Uniunii, cum a 

fost cazul în CFM anterior; reamintește că, 

în acest scop, valoarea maximă pentru 

aceste proiecte este stabilită în prezent în 

Regulamentul privind CFM și solicită să se 

76. subliniază importanța strategică a 

proiectelor de infrastructură la scară mare, 

și anume reactorul termonuclear 

experimental internațional (ITER), 

Serviciul european geostaționar mixt de 

navigare (EGNOS), sistemul global de 

navigație prin satelit (Galileo) și Programul 

european de observare a Pământului 

(Copernicus) pentru competitivitatea, 

securitatea și puterea politică viitoare ale 

UE; subliniază că finanțarea acestor 

proiecte de anvergură trebuie garantată în 

bugetul UE dar, în același timp, ar trebui să 

aibă limite clare, astfel încât eventuala 

depășire a costurilor să nu amenințe 

finanțarea și implementarea cu succes a 

altor politici ale Uniunii, după cum a fost 

exemplificat în CFM anterior în anumite 

cazuri individuale; reamintește că, în acest 

scop, valoarea maximă pentru aceste 
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prevadă dispoziții similare în noul 

regulament; 

proiecte este stabilită în prezent în 

Regulamentul privind CFM și solicită să se 

prevadă dispoziții similare în noul 

regulament; 

Or. en 

 

Amendamentul  416 

Marco Valli 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 76 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

76. subliniază importanța strategică a 

proiectelor de infrastructură la scară mare, 

cum ar fi reactorul termonuclear 

experimental internațional (ITER), 
Serviciul european geostaționar mixt de 

navigare (EGNOS), sistemul global de 

navigație prin satelit (Galileo) și Programul 

european de observare a Pământului 

(Copernicus) pentru competitivitatea 

viitoare a UE; consideră că finanțarea 

acestor proiecte de anvergură ar trebui 

garantată în bugetul UE dar, în același 

timp, ar trebui să aibă limite clare, astfel 

încât eventuala depășire a costurilor să nu 

amenințe finanțarea și implementarea cu 

succes a altor politici ale Uniunii, cum a 

fost cazul în CFM anterior; reamintește că, 

în acest scop, valoarea maximă pentru 

aceste proiecte este stabilită în prezent în 

Regulamentul privind CFM și solicită să se 

prevadă dispoziții similare în noul 

regulament; 

76. subliniază importanța strategică a 

proiectelor de infrastructură la scară mare, 

cum ar fi Serviciul european geostaționar 

mixt de navigare (EGNOS), sistemul 

global de navigație prin satelit (Galileo) și 

Programul european de observare a 

Pământului (Copernicus) pentru 

competitivitatea viitoare a UE; consideră 

că finanțarea acestor proiecte de anvergură 

ar trebui garantată în bugetul UE dar, în 

același timp, ar trebui să aibă limite clare, 

astfel încât eventuala depășire a costurilor 

să nu amenințe finanțarea și implementarea 

cu succes a altor politici ale Uniunii, cum a 

fost cazul în CFM anterior; reamintește că, 

în acest scop, valoarea maximă pentru 

aceste proiecte este stabilită în prezent în 

Regulamentul privind CFM și solicită să se 

prevadă dispoziții similare în noul 

regulament; 

Or. it 

 

Amendamentul  417 

Jordi Solé 

în numele Grupului Verts/ALE 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 76 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

76. subliniază importanța strategică a 

proiectelor de infrastructură la scară mare, 

cum ar fi reactorul termonuclear 

experimental internațional (ITER), 
Serviciul european geostaționar mixt de 

navigare (EGNOS), sistemul global de 

navigație prin satelit (Galileo) și Programul 

european de observare a Pământului 

(Copernicus) pentru competitivitatea 

viitoare a UE; consideră că finanțarea 

acestor proiecte de anvergură ar trebui 

garantată în bugetul UE dar, în același 

timp, ar trebui să aibă limite clare, astfel 

încât eventuala depășire a costurilor să nu 

amenințe finanțarea și implementarea cu 

succes a altor politici ale Uniunii, cum a 

fost cazul în CFM anterior; reamintește că, 

în acest scop, valoarea maximă pentru 

aceste proiecte este stabilită în prezent în 

Regulamentul privind CFM și solicită să se 

prevadă dispoziții similare în noul 

regulament; 

76. subliniază1a importanța strategică a 

proiectelor de infrastructură la scară mare, 

cum ar fi Serviciul european geostaționar 

mixt de navigare (EGNOS), sistemul 

global de navigație prin satelit (Galileo) și 

Programul european de observare a 

Pământului (Copernicus) pentru 

competitivitatea viitoare a UE; consideră 

că finanțarea acestor proiecte de anvergură 

ar trebui garantată în bugetul UE dar, în 

același timp, ar trebui să aibă limite clare, 

astfel încât eventuala depășire a costurilor 

să nu amenințe finanțarea și implementarea 

cu succes a altor politici ale Uniunii, cum a 

fost cazul în CFM anterior; reamintește că, 

în acest scop, valoarea maximă pentru 

aceste proiecte este stabilită în prezent în 

Regulamentul privind CFM și solicită să se 

prevadă dispoziții similare în noul 

regulament; 

 __________________ 

 1a paragraf care urmează să fie introdus 

în capitolul „Investiția în viitor”. 

Or. en 

 

Amendamentul  418 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 76 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 76a. subliniază că, în ceea ce privește 

ITER, lipsa rezultatelor concrete 

preconizate pe termen scurt și mediu în 

raport cu costurile foarte ridicate și în 

creștere nu justifică credite suplimentare 
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(în plus față de cele deja aprobate), care 

ar trebui în schimb să fie redirecționate 

pentru tehnologii, în special în domeniul 

producției și al stocării de energie 

distribuită, care pot contribui imediat la 

combaterea schimbărilor climatice și la 

respectarea angajamentelor asumate în 

cadrul Acordului de la Paris; 

Or. it 

 

Amendamentul  419 

Tamás Deutsch 

 

Propunere de rezoluție 

Subtitlul 16 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Politica agricolă comună și politica 

comună în domeniul pescuitului 

Or. en 

 

Amendamentul  420 

Ivana Maletić 

 

Propunere de rezoluție 

Subtitlul 16 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Dezvoltarea durabilă, conservarea și 

gestionarea resurselor naturale 

Or. en 

 

Amendamentul  421 

Jordi Solé 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 77 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

77. afirmă că politica agricolă comună 

este esențială pentru securitatea 

alimentară și autonomie, prezervarea 

populațiilor rurale, dezvoltarea durabilă și 

furnizarea de produse alimentare de bună 

calitate și la un preț accesibil pentru 

cetățenii europeni; evidențiază că 

necesitățile alimentare au crescut, la fel 

ca și necesitatea de a dezvolta practici 

agricole ecologice și de a combate 
schimbările climatice; subliniază că PAC 

este una dintre cele mai integrate politici și 

că este finanțată în principal la nivelul UE 

și, prin urmare, înlocuiește finanțarea 

națională; 

77. afirmă că obiectivele politicii 

agricole comune trebuie revizuite radical 

pentru a reflecta nevoile sociale și limitele 

finite ale mediului și ale resurselor 

noastre planetare și pentru a ține seama 

de schimbările climatice, de dispariția și 

prăbușirea ecosistemelor și de epuizarea 

resurselor care ne afectează pe toți; 

consideră că PAC ar trebui să fie utilizată 

pentru a revigora economiile locale, astfel 

încât să se creeze comunități rurale 

vibrante, punând accent pe regimurile 

alimentare sănătoase și pe agricultura 

ecologică și sprijinind autonomia 

agricultorilor și rolul lor în tranziție; 

subliniază că PAC este una dintre cele mai 

integrate politici și că este finanțată în 

principal la nivelul UE și, prin urmare, 

înlocuiește finanțarea națională; 

Or. en 

 

Amendamentul  422 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 77 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

77. afirmă că politica agricolă comună 

este esențială pentru securitatea alimentară 

și autonomie, prezervarea populațiilor 

rurale, dezvoltarea durabilă și furnizarea de 

produse alimentare de bună calitate și la un 

preț accesibil pentru cetățenii europeni; 

evidențiază că necesitățile alimentare au 

crescut, la fel ca și necesitatea de a 

dezvolta practici agricole ecologice și de a 

combate schimbările climatice; subliniază 

că PAC este una dintre cele mai integrate 

politici și că este finanțată în principal la 

nivelul UE și, prin urmare, înlocuiește 

77. afirmă că politica agricolă comună 

este esențială pentru securitatea alimentară 

și autonomie, prezervarea populațiilor 

rurale, dezvoltarea durabilă și furnizarea de 

produse alimentare de bună calitate și la un 

preț accesibil pentru cetățenii europeni; 

evidențiază că necesitățile alimentare au 

crescut, la fel ca și necesitatea de a 

dezvolta practici agricole ecologice și de a 

combate schimbările climatice; recunoaște 

rolul agriculturii și al silviculturii 

durabile ca elemente esențiale ale 

activității UE în combaterea schimbărilor 
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finanțarea națională; climatice și a pierderii biodiversității și în 

promovarea durabilității mediului; 

reamintește că următorul CFM ar trebui 

să orienteze PAC după 2020 către o 

politică agricolă echitabilă, eficace și 

eficientă, care are ca obiectiv principal 

facilitarea tranziției către un sistem 

alimentar și agricol durabil în Europa și 

subliniază că trebuie să se acorde o 

finanțare suficientă pentru atingerea 

obiectivelor; salută abordarea strategică a 

Comisiei prezentată în comunicarea 

intitulată „Viitorul sectorului alimentar și 

al agriculturii”, în vederea oferirii unei 

mai mari flexibilități statelor membre 

pentru a găsi mijloacele adecvate de 

orientare a sectorului lor agricol în 

direcția atingerii obiectivelor comune în 

materie de mediu în modul cel mai 

eficace; subliniază că PAC este una dintre 

cele mai integrate politici și că este 

finanțată în principal la nivelul UE și, prin 

urmare, înlocuiește finanțarea națională; 

Or. en 

 

Amendamentul  423 

Răzvan Popa 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 77 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

77. afirmă că politica agricolă comună 

este esențială pentru securitatea alimentară 

și autonomie, prezervarea populațiilor 

rurale, dezvoltarea durabilă și furnizarea de 

produse alimentare de bună calitate și la un 

preț accesibil pentru cetățenii europeni; 

evidențiază că necesitățile alimentare au 

crescut, la fel ca și necesitatea de a 

dezvolta practici agricole ecologice și de a 

combate schimbările climatice; subliniază 

că PAC este una dintre cele mai integrate 

politici și că este finanțată în principal la 

nivelul UE și, prin urmare, înlocuiește 

77. afirmă că politica agricolă comună 

este esențială pentru securitatea alimentară 

și autonomie, prezervarea populațiilor 

rurale, dezvoltarea durabilă și furnizarea de 

produse alimentare de bună calitate și la un 

preț accesibil pentru cetățenii europeni; 

evidențiază că necesitățile alimentare au 

crescut, la fel ca și necesitatea de a 

dezvolta practici agricole ecologice și de a 

combate schimbările climatice; subliniază 

că PAC este una dintre cele mai integrate 

politici și că este finanțată în principal la 

nivelul UE și, prin urmare, înlocuiește 
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finanțarea națională; finanțarea națională; subliniază că PAC ar 

trebui să poată face față provocărilor 

viitoare, deoarece este unul dintre pilonii 

fundamentali ai UE și consideră că o 

PAC actualizată și simplificată după 

2020, constituită din doi piloni, ar trebui 

să acționeze în mod echilibrat, furnizând 

consumatorilor alimente la prețuri 

rezonabile și contribuind la durabilitatea 

zonelor rurale, fără ca revizuirea sa să 

afecteze însăși esența PAC; 

Or. en 

 

Amendamentul  424 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 77 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

77. afirmă că politica agricolă comună 

este esențială pentru securitatea alimentară 

și autonomie, prezervarea populațiilor 

rurale, dezvoltarea durabilă și furnizarea de 

produse alimentare de bună calitate și la un 

preț accesibil pentru cetățenii europeni; 

evidențiază că necesitățile alimentare au 

crescut, la fel ca și necesitatea de a 

dezvolta practici agricole ecologice și de a 

combate schimbările climatice; subliniază 

că PAC este una dintre cele mai integrate 

politici și că este finanțată în principal la 

nivelul UE și, prin urmare, înlocuiește 

finanțarea națională; 

77. afirmă că politica agricolă comună 

este esențială pentru securitatea alimentară 

și autonomie, prezervarea populațiilor 

rurale, dezvoltarea durabilă și furnizarea de 

produse alimentare de bună calitate și la un 

preț accesibil pentru cetățenii europeni; 

subliniază necesitatea crescută a 

conectării directe a plăților agricole de 

livrarea de bunuri publice, cum ar fi apa, 

biodiversitatea și protecția climei, precum 

și de creșterea animalelor, în conformitate 

cu principiile privind bunăstarea 

animalelor; evidențiază că necesitățile 

alimentare au crescut, la fel ca și 

necesitatea de a dezvolta practici agricole 

ecologice și de a combate schimbările 

climatice; subliniază că PAC este una 

dintre cele mai integrate politici și că este 

finanțată în principal la nivelul UE și, prin 

urmare, înlocuiește finanțarea națională; 

Or. en 
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Amendamentul  425 

Alain Lamassoure, Michel Dantin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 77 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

77. afirmă că politica agricolă comună 

este esențială pentru securitatea alimentară 

și autonomie, prezervarea populațiilor 

rurale, dezvoltarea durabilă și furnizarea 

de produse alimentare de bună calitate și la 

un preț accesibil pentru cetățenii europeni; 

evidențiază că necesitățile alimentare au 

crescut, la fel ca și necesitatea de a 

dezvolta practici agricole ecologice și de a 

combate schimbările climatice; subliniază 

că PAC este una dintre cele mai integrate 

politici și că este finanțată în principal la 

nivelul UE și, prin urmare, înlocuiește 

finanțarea națională; 

77. afirmă că politica agricolă comună 

este esențială pentru securitatea și 

autonomia alimentară a Uniunii, 

prezervarea și dezvoltarea teritoriilor sale 

din mediul rural, dezvoltarea durabilă și 

furnizarea de produse alimentare de bună 

calitate și la un preț accesibil pentru 

cetățenii europeni; evidențiază că 

necesitățile alimentare și sanitare au 

crescut, precum și necesitatea de a sprijini 

tranziția agriculturii europene spre 
practici agricole mai ecologice și de a 

contribui la combaterea schimbărilor 
climatice; subliniază că PAC, fiind una 

dintre cele mai integrate politici europene, 

este finanțată în principal la nivelul UE și 

că, prin urmare, înlocuiește finanțarea 

națională; 

Or. fr 

 

Amendamentul  426 

Jean-Paul Denanot, Paul Brannen, Eric Andrieu 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 77 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

77. afirmă că politica agricolă comună 

este esențială pentru securitatea alimentară 

și autonomie, prezervarea populațiilor 

rurale, dezvoltarea durabilă și furnizarea de 

produse alimentare de bună calitate și la un 

preț accesibil pentru cetățenii europeni; 

evidențiază că necesitățile alimentare au 

crescut, la fel ca și necesitatea de a 

dezvolta practici agricole ecologice și de a 

combate schimbările climatice; subliniază 

77. afirmă că politica agricolă comună 

este esențială pentru securitatea alimentară 

și autonomie, prezervarea populațiilor 

rurale, dezvoltarea durabilă și furnizarea de 

produse alimentare de bună calitate și la un 

preț accesibil pentru cetățenii europeni; 

subliniază necesitatea unei politici 

agricole comune care să sprijine 

securitatea veniturilor pentru fermieri, 

mediul, clima și sănătatea; evidențiază că 



 

PE616.896v01-00 120/155 AM\1144763RO.docxx 

RO 

că PAC este una dintre cele mai integrate 

politici și că este finanțată în principal la 

nivelul UE și, prin urmare, înlocuiește 

finanțarea națională; 

necesitățile alimentare au crescut, la fel ca 

și necesitatea de a dezvolta practici 

agricole ecologice și de a combate 

schimbările climatice; subliniază că PAC 

este una dintre cele mai integrate politici și 

că este finanțată în principal la nivelul UE 

și, prin urmare, înlocuiește finanțarea 

națională; 

Or. en 

 

Amendamentul  427 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Gérard Deprez, 

Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Nils Torvalds 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 77 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

77. afirmă că politica agricolă comună 

este esențială pentru securitatea alimentară 

și autonomie, prezervarea populațiilor 

rurale, dezvoltarea durabilă și furnizarea de 

produse alimentare de bună calitate și la un 

preț accesibil pentru cetățenii europeni; 

evidențiază că necesitățile alimentare au 

crescut, la fel ca și necesitatea de a 

dezvolta practici agricole ecologice și de a 

combate schimbările climatice; subliniază 

că PAC este una dintre cele mai integrate 

politici și că este finanțată în principal la 

nivelul UE și, prin urmare, înlocuiește 

finanțarea națională; 

77. afirmă că politica agricolă comună 

este esențială pentru securitatea alimentară 

și autonomie, prezervarea populațiilor 

rurale, dezvoltarea durabilă și furnizarea de 

produse alimentare de bună calitate și la un 

preț accesibil pentru cetățenii europeni; 

subliniază necesitatea de a asigura 

producția agricolă în toate zonele din UE, 

precum și în zonele care se confruntă cu 

constrângeri naturale; evidențiază că 

necesitățile alimentare au crescut, la fel ca 

și necesitatea de a dezvolta practici 

agricole ecologice și de a combate 

schimbările climatice; subliniază că PAC 

este una dintre cele mai integrate politici și 

că este finanțată în principal la nivelul UE 

și, prin urmare, înlocuiește finanțarea 

națională; 

Or. en 

 

Amendamentul  428 

Eider Gardiazabal Rubial, Alfred Sant, Maria Noichl 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 77 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

77. afirmă că politica agricolă comună 

este esențială pentru securitatea alimentară 

și autonomie, prezervarea populațiilor 

rurale, dezvoltarea durabilă și furnizarea de 

produse alimentare de bună calitate și la un 

preț accesibil pentru cetățenii europeni; 

evidențiază că necesitățile alimentare au 

crescut, la fel ca și necesitatea de a 

dezvolta practici agricole ecologice și de a 

combate schimbările climatice; subliniază 

că PAC este una dintre cele mai integrate 

politici și că este finanțată în principal la 

nivelul UE și, prin urmare, înlocuiește 

finanțarea națională; 

77. afirmă că politica agricolă comună 

este esențială pentru securitatea alimentară 

și autonomie, prezervarea populațiilor 

rurale și a resurselor de mediu, 

dezvoltarea durabilă și furnizarea de 

produse alimentare de bună calitate și la un 

preț accesibil pentru cetățenii europeni; 

evidențiază că necesitățile alimentare au 

crescut, la fel ca și necesitatea de a 

dezvolta practici agricole ecologice și de a 

combate schimbările climatice; subliniază 

că PAC este una dintre cele mai integrate 

politici și că este finanțată în principal la 

nivelul UE și, prin urmare, înlocuiește 

finanțarea națională; adaugă că ar trebui 

stabilită o prioritate mai mare pentru 

micii fermieri; 

Or. en 

 

Amendamentul  429 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 77 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

77. afirmă că politica agricolă comună 

este esențială pentru securitatea alimentară 

și autonomie, prezervarea populațiilor 

rurale, dezvoltarea durabilă și furnizarea de 

produse alimentare de bună calitate și la un 

preț accesibil pentru cetățenii europeni; 

evidențiază că necesitățile alimentare au 

crescut, la fel ca și necesitatea de a 

dezvolta practici agricole ecologice și de a 

combate schimbările climatice; subliniază 

că PAC este una dintre cele mai integrate 

politici și că este finanțată în principal la 

nivelul UE și, prin urmare, înlocuiește 

finanțarea națională; 

77. afirmă că politica agricolă comună 

este esențială pentru securitatea alimentară 

și autonomie, prezervarea populațiilor 

rurale, dezvoltarea durabilă și furnizarea de 

produse alimentare de bună calitate și la un 

preț accesibil pentru cetățenii europeni; 

evidențiază că necesitățile alimentare au 

crescut, la fel ca și necesitatea de a 

dezvolta practici agricole ecologice și de a 

combate schimbările climatice, astfel încât 

cetățenii UE să înțeleagă raționamentul 

care stă la baza plăților agricole; 

subliniază că PAC este una dintre cele mai 

integrate politici și că este finanțată în 
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principal la nivelul UE și, prin urmare, 

înlocuiește finanțarea națională; 

Or. en 

 

Amendamentul  430 

Tiemo Wölken 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 77 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

77. afirmă că politica agricolă comună 

este esențială pentru securitatea alimentară 

și autonomie, prezervarea populațiilor 

rurale, dezvoltarea durabilă și furnizarea 

de produse alimentare de bună calitate și 

la un preț accesibil pentru cetățenii 

europeni; evidențiază că necesitățile 

alimentare au crescut, la fel ca și 

necesitatea de a dezvolta practici agricole 

ecologice și de a combate schimbările 

climatice; subliniază că PAC este una 

dintre cele mai integrate politici și că este 

finanțată în principal la nivelul UE și, prin 

urmare, înlocuiește finanțarea națională; 

77. afirmă că politica agricolă comună 

a avut un rol esențial pentru securitatea 

alimentară și autonomie și prezervarea 

populațiilor rurale; evidențiază că 

necesitățile alimentare au crescut, la fel ca 

și necesitatea de a dezvolta practici 

agricole ecologice și de a combate 

schimbările climatice; subliniază că PAC 

este una dintre cele mai integrate politici și 

că este finanțată în principal la nivelul UE 

și, prin urmare, înlocuiește finanțarea 

națională; este, prin urmare, convins că 

politica trebuie să evolueze pentru a face 

față acestor provocări, pentru a deveni o 

politică de utilizare a terenurilor 

veritabilă, care să acopere sectorul 

alimentar și pe cel agricol; 

Or. en 

 

Amendamentul  431 

Inese Vaidere 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 77 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

77. afirmă că politica agricolă comună 

este esențială pentru securitatea alimentară 

și autonomie, prezervarea populațiilor 

rurale, dezvoltarea durabilă și furnizarea de 

77. afirmă că politica agricolă comună 

este esențială pentru securitatea alimentară 

și autonomie, prezervarea populațiilor 

rurale și ocuparea forței de muncă, 



 

AM\1144763RO.docxx 123/155 PE616.896v01-00 

 RO 

produse alimentare de bună calitate și la un 

preț accesibil pentru cetățenii europeni; 

evidențiază că necesitățile alimentare au 

crescut, la fel ca și necesitatea de a 

dezvolta practici agricole ecologice și de a 

combate schimbările climatice; subliniază 

că PAC este una dintre cele mai integrate 

politici și că este finanțată în principal la 

nivelul UE și, prin urmare, înlocuiește 

finanțarea națională; 

dezvoltarea durabilă și furnizarea de 

produse alimentare de bună calitate și la un 

preț accesibil pentru cetățenii europeni; 

evidențiază că necesitățile alimentare au 

crescut, la fel ca și necesitatea de a 

dezvolta practici agricole ecologice și de a 

combate schimbările climatice; subliniază 

că PAC este una dintre politicile cele mai 

integrate cu succes și că este finanțată în 

principal la nivelul UE și, prin urmare, 

înlocuiește finanțarea națională; 

Or. en 

 

Amendamentul  432 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 77 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

77. afirmă că politica agricolă comună 

este esențială pentru securitatea alimentară 

și autonomie, prezervarea populațiilor 

rurale, dezvoltarea durabilă și furnizarea de 

produse alimentare de bună calitate și la un 

preț accesibil pentru cetățenii europeni; 

evidențiază că necesitățile alimentare au 

crescut, la fel ca și necesitatea de a 

dezvolta practici agricole ecologice și de a 

combate schimbările climatice; subliniază 

că PAC este una dintre cele mai integrate 

politici și că este finanțată în principal la 

nivelul UE și, prin urmare, înlocuiește 

finanțarea națională; 

77. afirmă că politica agricolă comună 

este esențială pentru securitatea alimentară 

și autonomie, prezervarea populațiilor 

rurale, dezvoltarea durabilă și furnizarea de 

produse alimentare de bună calitate, 

sănătoase, durabile și la un preț accesibil 

pentru cetățenii europeni; evidențiază că 

necesitățile alimentare au crescut, la fel ca 

și necesitatea de a dezvolta practici 

agricole ecologice și de a combate 

schimbările climatice; subliniază că PAC 

este una dintre cele mai integrate politici și 

că este finanțată în principal la nivelul UE 

și, prin urmare, înlocuiește finanțarea 

națională; 

Or. en 

 

Amendamentul  433 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 77 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

77. afirmă că politica agricolă comună 

este esențială pentru securitatea alimentară 

și autonomie, prezervarea populațiilor 

rurale, dezvoltarea durabilă și furnizarea de 

produse alimentare de bună calitate și la un 

preț accesibil pentru cetățenii europeni; 

evidențiază că necesitățile alimentare au 

crescut, la fel ca și necesitatea de a 

dezvolta practici agricole ecologice și de a 

combate schimbările climatice; subliniază 

că PAC este una dintre cele mai integrate 

politici și că este finanțată în principal la 

nivelul UE și, prin urmare, înlocuiește 

finanțarea națională. 

77. afirmă că politica agricolă comună 

contribuie la securitatea alimentară, 

prezervarea populațiilor rurale, dezvoltarea 

durabilă și furnizarea de produse 

alimentare de bună calitate și la un preț 

accesibil pentru cetățenii europeni; 

evidențiază că necesitățile alimentare au 

crescut, la fel ca și necesitatea de a 

dezvolta practici agricole ecologice și de a 

combate schimbările climatice; subliniază 

că PAC este una dintre cele mai integrate 

politici și că este finanțată în principal la 

nivelul UE și, prin urmare, înlocuiește 

finanțarea națională 

Or. sv 

Amendamentul  434 

Bernd Kölmel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 77 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

77. afirmă că politica agricolă comună 

este esențială pentru securitatea alimentară 

și autonomie, prezervarea populațiilor 

rurale, dezvoltarea durabilă și furnizarea de 

produse alimentare de bună calitate și la un 

preț accesibil pentru cetățenii europeni; 

evidențiază că necesitățile alimentare au 

crescut, la fel ca și necesitatea de a 

dezvolta practici agricole ecologice și de a 

combate schimbările climatice; subliniază 

că PAC este una dintre cele mai integrate 

politici și că este finanțată în principal la 

nivelul UE și, prin urmare, înlocuiește 

finanțarea națională; 

77. afirmă că politica agricolă comună 

a avut un rol esențial pentru securitatea 

alimentară și autonomie, prezervarea 

populațiilor rurale, dezvoltarea durabilă și 

furnizarea de produse alimentare de bună 

calitate și la un preț accesibil pentru 

cetățenii europeni; evidențiază că 

necesitățile alimentare au crescut, la fel ca 

și necesitatea de a dezvolta practici 

agricole ecologice și de a combate 

schimbările climatice; cu toate acestea, 

consideră că multe acțiuni ale PAC pot fi 

realizate mai bine la nivel național și 

pune în discuție valoarea lor adăugată 

europeană; 

Or. en 
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Amendamentul  435 

Ingeborg Gräßle 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 77 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 77a. reamintește observațiile sale1a 

legate de structura nesustenabilă a 

cheltuielilor din cadrul PAC: 44,7 % din 

totalul fermelor din Uniune au un venit 

anual mai mic de 4 000 EUR și, în 2016, 

în medie, 10 % dintre beneficiarii 

sprijinului direct din partea PAC au 

primit circa 60 % din plăți1b; subliniază 

că, în perioadele de volatilitate sau criză, 

fermele de dimensiuni mai mari nu au 

nevoie neapărat de același nivel de sprijin 

pentru stabilizarea veniturilor lor ca 

fermele de dimensiuni mai mici, întrucât, 

de multe ori, beneficiază de eventuale 

economii de scară, datorită cărora, 

probabil, sunt mai rezistente; consideră că 

programele de finanțare ale PAC ar putea 

să se axeze mai mult pe fermierii care se 

confruntă cu situații speciale: fermele 

mici, în special cele cu mai puțin de 15 

hectare de teren, zonele cu un climat 

dificil sau cu condiții geografice 

nefavorabile și regiunile slab populate și 

că pentru exploatațiile cu mai mult de 100 

de hectare de teren ar trebui să existe o 

reducere progresivă a plăților; 

 __________________ 

 1a A se vedea punctul 207 din Rezoluția sa 

din 27 aprilie 2017 conținând observațiile 

ce fac parte integrantă din deciziile 

privind descărcarea de gestiune pentru 

execuția bugetului general al Uniunii 

Europene aferent exercițiului 

financiar 2015, secțiunea III – Comisia și 

agențiile executive [Texte adoptate, 

P8_TA(2016)0309]. 

 1b A se vedea cifrele orientative privind 

distribuirea ajutorului, bazate pe 

clasificarea ajutorului în funcție de 

mărime, primit în contextul ajutorului 
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direct plătit producătorilor în 

conformitate cu Regulamentul (CE) 

nr. 1307/2013 al Consiliului (exercițiul 

financiar 2016). 

Or. en 

 

Amendamentul  436 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 77 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 77a. reamintește observațiile sale1a 

legate de structura nesustenabilă a 

cheltuielilor din cadrul PAC: 44,7 % din 

totalul fermelor din Uniune au un venit 

anual mai mic de 4 000 EUR și, în medie, 

80 % dintre beneficiarii sprijinului direct 

din partea PAC au primit circa 20 % din 

plăți; subliniază că, în perioadele de 

volatilitate sau criză, fermele de 

dimensiuni mai mari nu au nevoie 

neapărat de același nivel de sprijin pentru 

stabilizarea veniturilor lor ca fermele de 

dimensiuni mai mici, întrucât, de multe 

ori, beneficiază de eventuale economii de 

scară, datorită cărora, probabil, sunt mai 

rezistente; consideră că programele de 

finanțare ale PAC ar putea să se axeze 

mai mult pe fermierii care se confruntă cu 

situații speciale: ferme mici, zone cu un 

climat dificil sau cu condiții geografice 

nefavorabile și regiuni slab populate; 

 __________________ 

 1a A se vedea punctul 207 din Rezoluția sa 

din 27 aprilie 2017 conținând observațiile 

ce fac parte integrantă din deciziile 

privind descărcarea de gestiune pentru 

execuția bugetului general al Uniunii 

Europene aferent exercițiului 

financiar 2015, secțiunea III – Comisia și 

agențiile executive [Texte adoptate, 

P8_TA(2016)0309]. 
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Or. en 

 

Amendamentul  437 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 77 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 77b. invită Comisia ca, în procesul de 

reflecție privind o PAC simplificată și 

modernizată, să evalueze dacă o structură 

diferită a politicii sau un model diferit de 

distribuție a plăților directe ar putea fi o 

modalitate mai bună de alocare a 

fondurilor publice pentru a realiza 

obiectivele în domeniile agromediului și 

climei; subliniază, cu toate acestea, că 

este necesar să se ofere compensație 

financiară pentru a acoperi costurile 

legate de menținerea unor standarde 

ridicate în producția de alimente, precum 

și costurile de producție ridicate asociate 

cu condițiile climatice dificile din unele 

zone geografice, întrucât fermierii din 

Europa se confruntă adesea cu dificultăți 

în a face față concurenței la nivel 

mondial; 

Or. en 

 

Amendamentul  438 

Bernd Kölmel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 78 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

78. se așteaptă ca valoarea totală a 

plăților directe să fie menținută intactă în 

cadrul următorului CFM, deoarece acestea 

generează o valoare adăugată clară 

pentru UE și consolidează piața unică, 

78. se așteaptă ca, în cadrul următorului 

CFM, pachetul financiar total al PAC să 

fie redus cu până la 30 % din nivelul său 

actual; salută încercările de 

renaționalizare și cofinanțare a PAC în 
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evitând denaturarea concurenței între 

statele membre; se opune oricărei 

renaționalizări și oricărei cofinanțări 

naționale în acest sens; subliniază 

necesitatea creșterii finanțării în 

conformitate cu răspunsurile la diferitele 

crize ciclice din sectoarele sensibile, 

pentru a crea noi instrumente care să 

poată reduce volatilitatea prețurilor și să 

majoreze finanțarea acordată 

programelor specifice destinate remedierii 

situației geografice a regiunilor 

ultraperiferice (POSEI); concluzionează, 

prin urmare, că bugetul PAC în 

următorul CFM ar trebui menținut cel 

puțin la nivelul său actual pentru UE-27; 

cazurile în care nu se poate demonstra 

valoarea adăugată; 

Or. en 

 

Amendamentul  439 

Jordi Solé 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 78 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

78. se așteaptă ca valoarea totală a 

plăților directe să fie menținută intactă în 

cadrul următorului CFM, deoarece 

acestea generează o valoare adăugată 

clară pentru UE și consolidează piața 

unică, evitând denaturarea concurenței 

între statele membre; se opune oricărei 

renaționalizări și oricărei cofinanțări 

naționale în acest sens; subliniază 

necesitatea creșterii finanțării în 

conformitate cu răspunsurile la diferitele 

crize ciclice din sectoarele sensibile, 

pentru a crea noi instrumente care să 

poată reduce volatilitatea prețurilor și să 

majoreze finanțarea acordată 

programelor specifice destinate remedierii 

situației geografice a regiunilor 

ultraperiferice (POSEI); concluzionează, 

prin urmare, că bugetul PAC în următorul 

78. subliniază că 30 % din subvențiile 

PAC se alocă la 1 % dintre fermierii care 

primesc mai mult de 50 000 EUR pe an și 

pe beneficiar; propune, prin urmare, 

stabilirea unui plafon al plăților directe la 

50 000 EUR pe an și pe beneficiar; insistă 

ca o parte din aceste economii să fie 

redistribuită într-un mod echitabil și 

sustenabil în bugetul PAC, în special 

pentru fermierii noi și micii fermieri, 

pentru agricultura ecologică...; insistă 

asupra faptului că doar 1 % dintre 

fermierii din UE ar fi afectați de o astfel 

de plafonare; se opune oricărei 

renaționalizări și oricărei cofinanțări 

naționale în acest sens; concluzionează, 

prin urmare, că bugetul PAC în următorul 

CFM ar trebui ușor redus, într-un mod 
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CFM ar trebui menținut cel puțin la 

nivelul său actual pentru UE-27; 

echitabil și sustenabil; 

Or. en 

 

Amendamentul  440 

Alain Lamassoure, Michel Dantin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 78 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

78. se așteaptă ca valoarea totală a 

plăților directe să fie menținută intactă în 

cadrul următorului CFM, deoarece acestea 

generează o valoare adăugată clară pentru 

UE și consolidează piața unică, evitând 

denaturarea concurenței între statele 

membre; se opune oricărei renaționalizări 

și oricărei cofinanțări naționale în acest 

sens; subliniază necesitatea creșterii 

finanțării în conformitate cu răspunsurile 

la diferitele crize ciclice din sectoarele 

sensibile, pentru a crea noi instrumente 

care să poată reduce volatilitatea prețurilor 

și să majoreze finanțarea acordată 

programelor specifice destinate remedierii 

situației geografice a regiunilor 

ultraperiferice (POSEI); concluzionează, 

prin urmare, că bugetul PAC în următorul 

CFM ar trebui menținut cel puțin la nivelul 

său actual pentru UE-27; 

78. solicită ca valoarea totală a plăților 

directe să fie menținută intactă în cadrul 

următorului CFM, deoarece acestea au o 

valoare adăugată clară pentru UE și 

consolidează piața unică, evitând 

denaturarea concurenței între statele 

membre și asigurând fermierilor un nivel 

minim de venituri, element indispensabil 

al viabilității exploatațiilor agricole; se 

opune oricărei renaționalizări a politicii 

agricole comune și oricărei forme de 

cofinanțare națională a plăților directe; 

subliniază necesitatea reformării rezervei 

pentru situațiile de criză din sectorul 

agricol în favoarea unui fond destinat 

crizelor din sectorul agricol, a cărui 

gestionare s-ar realiza în afara 

principiului anualității bugetare, 

permițând astfel transferurile de credite 

de la un an la altul, pentru a oferi 

răspunsuri eficiente la diferitele crize 

ciclice care afectează sectoarele agricole 

sensibile; consideră că este esențial să se 

sprijine crearea unor instrumente de 

gestionare a crizelor, a riscurilor și a 

organizării sectorului, care să poată 

reduce volatilitatea prețurilor; solicită să se 

majoreze finanțarea acordată programelor 

specifice destinate remedierii situației 

geografice a regiunilor ultraperiferice 

(POSEI); concluzionează, prin urmare, că 

bugetul PAC în următorul CFM ar trebui 

menținut cel puțin la nivelul său actual 
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pentru UE-27; 

Or. fr 

 

Amendamentul  441 

Tiemo Wölken 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 78 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

78. se așteaptă ca valoarea totală a 

plăților directe să fie menținută intactă în 

cadrul următorului CFM, deoarece 

acestea generează o valoare adăugată 

clară pentru UE și consolidează piața 

unică, evitând denaturarea concurenței 

între statele membre; se opune oricărei 

renaționalizări și oricărei cofinanțări 

naționale în acest sens; subliniază 

necesitatea creșterii finanțării în 

conformitate cu răspunsurile la diferitele 

crize ciclice din sectoarele sensibile, pentru 

a crea noi instrumente care să poată reduce 

volatilitatea prețurilor și să majoreze 

finanțarea acordată programelor specifice 

destinate remedierii situației geografice a 

regiunilor ultraperiferice (POSEI); 

concluzionează, prin urmare, că bugetul 

PAC în următorul CFM ar trebui 

menținut cel puțin la nivelul său actual 

pentru UE-27; 

78. se opune oricărei renaționalizări a 

viitoarei politici de utilizare a terenurilor; 

subliniază necesitatea creșterii finanțării în 

conformitate cu răspunsurile la diferitele 

crize ciclice din sectoarele sensibile, pentru 

a crea noi instrumente care să poată reduce 

volatilitatea prețurilor și să majoreze 

finanțarea acordată programelor specifice 

destinate remedierii situației geografice a 

regiunilor ultraperiferice (POSEI); 

Or. en 

 

Amendamentul  442 

Răzvan Popa 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 78 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

78. se așteaptă ca valoarea totală a 78. se așteaptă ca valoarea totală a 
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plăților directe să fie menținută intactă în 

cadrul următorului CFM, deoarece acestea 

generează o valoare adăugată clară pentru 

UE și consolidează piața unică, evitând 

denaturarea concurenței între statele 

membre; se opune oricărei renaționalizări 

și oricărei cofinanțări naționale în acest 

sens; subliniază necesitatea creșterii 

finanțării în conformitate cu răspunsurile la 

diferitele crize ciclice din sectoarele 

sensibile, pentru a crea noi instrumente 

care să poată reduce volatilitatea prețurilor 

și să majoreze finanțarea acordată 

programelor specifice destinate remedierii 

situației geografice a regiunilor 

ultraperiferice (POSEI); concluzionează, 

prin urmare, că bugetul PAC în următorul 

CFM ar trebui menținut cel puțin la nivelul 

său actual pentru UE-27; 

plăților directe să fie menținută intactă în 

cadrul următorului CFM, deoarece acestea 

generează o valoare adăugată clară pentru 

UE și consolidează piața unică, evitând 

denaturarea concurenței între statele 

membre; se opune oricărei renaționalizări 

și oricărei cofinanțări naționale în acest 

sens; subliniază necesitatea creșterii 

finanțării în conformitate cu răspunsurile la 

diferitele crize ciclice din sectoarele 

sensibile, pentru a crea noi instrumente 

care să poată reduce volatilitatea prețurilor 

și să majoreze finanțarea acordată 

programelor specifice destinate remedierii 

situației geografice a regiunilor 

ultraperiferice (POSEI); concluzionează, 

prin urmare, că bugetul PAC în următorul 

CFM ar trebui menținut cel puțin la nivelul 

său actual pentru UE-27; subliniază că 

convergența plăților directe, prin măsuri 

pentru realizarea convergenței, este 

esențială pentru realizarea unei piețe 

unice echitabile în domeniul agriculturii, 

iar plățile directe neplafonate sunt 

principii esențiale pentru atingerea 

obiectivului referitor la condițiile de 

concurență echitabile; 

Or. en 

 

Amendamentul  443 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Nils 

Torvalds 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 78 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

78. se așteaptă ca valoarea totală a 

plăților directe să fie menținută intactă în 

cadrul următorului CFM, deoarece acestea 

generează o valoare adăugată clară pentru 

UE și consolidează piața unică, evitând 

denaturarea concurenței între statele 

membre; se opune oricărei renaționalizări 

și oricărei cofinanțări naționale în acest 

78. se așteaptă ca valoarea totală a 

plăților directe să fie menținută intactă în 

cadrul următorului CFM, deoarece acestea 

generează o valoare adăugată clară pentru 

UE și consolidează piața unică, evitând 

denaturarea concurenței între statele 

membre; se opune oricărei renaționalizări 

și oricărei cofinanțări naționale în acest 
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sens; subliniază necesitatea creșterii 

finanțării în conformitate cu răspunsurile la 

diferitele crize ciclice din sectoarele 

sensibile, pentru a crea noi instrumente 

care să poată reduce volatilitatea prețurilor 

și să majoreze finanțarea acordată 

programelor specifice destinate remedierii 

situației geografice a regiunilor 

ultraperiferice (POSEI); concluzionează, 

prin urmare, că bugetul PAC în următorul 

CFM ar trebui menținut cel puțin la nivelul 

său actual pentru UE-27; 

sens; ținând seama de importanța 

menținerii diversității măsurilor, inclusiv 

a sprijinului cuplat voluntar, disponibil 

statelor membre pentru a menține 

producția în sectoarele vitale pentru 

zonele vulnerabile, fără efect de 

denaturare pe piața internă, subliniază 

necesitatea creșterii finanțării în 

conformitate cu răspunsurile la diferitele 

crize ciclice din sectoarele sensibile, pentru 

a crea noi instrumente care să poată reduce 

volatilitatea prețurilor și să majoreze 

finanțarea acordată programelor specifice 

destinate remedierii situației geografice a 

regiunilor ultraperiferice (POSEI); 

concluzionează, prin urmare, că bugetul 

PAC în următorul CFM ar trebui menținut 

cel puțin la nivelul său actual pentru UE-

27; 

Or. en 

 

Amendamentul  444 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Czesław Adam Siekierski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 78 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

78. se așteaptă ca valoarea totală a 

plăților directe să fie menținută intactă în 

cadrul următorului CFM, deoarece acestea 

generează o valoare adăugată clară pentru 

UE și consolidează piața unică, evitând 

denaturarea concurenței între statele 

membre; se opune oricărei renaționalizări 

și oricărei cofinanțări naționale în acest 

sens; subliniază necesitatea creșterii 

finanțării în conformitate cu răspunsurile la 

diferitele crize ciclice din sectoarele 

sensibile, pentru a crea noi instrumente 

care să poată reduce volatilitatea prețurilor 

și să majoreze finanțarea acordată 

programelor specifice destinate remedierii 

situației geografice a regiunilor 

ultraperiferice (POSEI); concluzionează, 

78. se așteaptă ca valoarea totală a 

plăților directe să fie menținută intactă în 

cadrul următorului CFM, deoarece acestea 

generează o valoare adăugată clară pentru 

UE și consolidează piața unică, evitând 

denaturarea concurenței între statele 

membre; se opune oricărei renaționalizări 

și oricărei cofinanțări naționale în acest 

sens; de asemenea, subliniază că 

egalizarea nivelului plăților directe în 

statele membre este necesară pentru a 

asigura condiții concurențiale egale pe 

piața unică a UE; subliniază necesitatea 

creșterii finanțării în conformitate cu 

răspunsurile la diferitele crize ciclice din 

sectoarele sensibile, pentru a crea noi 

instrumente care să poată reduce 
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prin urmare, că bugetul PAC în următorul 

CFM ar trebui menținut cel puțin la nivelul 

său actual pentru UE-27; 

volatilitatea prețurilor și să majoreze 

finanțarea acordată programelor specifice 

destinate remedierii situației geografice a 

regiunilor ultraperiferice (POSEI); 

concluzionează, prin urmare, că bugetul 

PAC în următorul CFM ar trebui menținut 

cel puțin la nivelul său actual pentru UE-

27; 

Or. pl 

Amendamentul  445 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu, Sofia Ribeiro 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 78 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

78. se așteaptă ca valoarea totală a 

plăților directe să fie menținută intactă în 

cadrul următorului CFM, deoarece 

acestea generează o valoare adăugată clară 

pentru UE și consolidează piața unică, 

evitând denaturarea concurenței între 

statele membre; se opune oricărei 

renaționalizări și oricărei cofinanțări 

naționale în acest sens; subliniază 

necesitatea creșterii finanțării în 

conformitate cu răspunsurile la diferitele 

crize ciclice din sectoarele sensibile, pentru 

a crea noi instrumente care să poată reduce 

volatilitatea prețurilor și să majoreze 

finanțarea acordată programelor specifice 

destinate remedierii situației geografice a 

regiunilor ultraperiferice (POSEI); 

concluzionează, prin urmare, că bugetul 

PAC în următorul CFM ar trebui 

menținut cel puțin la nivelul său actual 

pentru UE-27; 

78. subliniază că bugetul PAC în 

următorul CFM ar trebui menținut cel 

puțin la nivelul său actual pentru UE-27 

la prețurile curente, incluzând valoarea 

totală atât a plăților directe, cât și a 

dezvoltării rurale; subliniază faptul că 

plățile directe generează o valoare 

adăugată clară pentru UE și consolidează 

piața unică, evitând denaturarea 

concurenței între statele membre; se opune 

oricărei renaționalizări și oricărei 

cofinanțări naționale a plăților directe; 

subliniază necesitatea creșterii finanțării în 

conformitate cu răspunsurile la diferitele 

crize ciclice din sectoarele sensibile, pentru 

a crea noi instrumente care să poată reduce 

volatilitatea prețurilor și să majoreze 

finanțarea acordată programelor specifice 

destinate remedierii situației geografice a 

regiunilor ultraperiferice (POSEI); invită 

Comisia să asigure cadrul juridic și 

financiar necesar pentru lanțul de 

aprovizionare cu produse alimentare, cu 

scopul de a combate practicile comerciale 

neloiale; 

Or. en 

 



 

PE616.896v01-00 134/155 AM\1144763RO.docxx 

RO 

Amendamentul  446 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 78 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

78. se așteaptă ca valoarea totală a 

plăților directe să fie menținută intactă în 

cadrul următorului CFM, deoarece 

acestea generează o valoare adăugată 

clară pentru UE și consolidează piața 

unică, evitând denaturarea concurenței 

între statele membre; se opune oricărei 

renaționalizări și oricărei cofinanțări 

naționale în acest sens; subliniază 

necesitatea creșterii finanțării în 

conformitate cu răspunsurile la diferitele 

crize ciclice din sectoarele sensibile, pentru 

a crea noi instrumente care să poată reduce 

volatilitatea prețurilor și să majoreze 

finanțarea acordată programelor specifice 

destinate remedierii situației geografice a 

regiunilor ultraperiferice (POSEI); 

concluzionează, prin urmare, că bugetul 

PAC în următorul CFM ar trebui menținut 

cel puțin la nivelul său actual pentru UE-

27; 

78. pune în discuție orice 

renaționalizare și orice cofinanțare 

națională a plăților directe; subliniază 

necesitatea creșterii finanțării în 

conformitate cu răspunsurile la diferitele 

crize ciclice din sectoarele sensibile, pentru 

a crea noi instrumente care să poată reduce 

volatilitatea prețurilor și să majoreze 

finanțarea acordată programelor specifice 

destinate remedierii situației geografice a 

regiunilor ultraperiferice (POSEI); 

concluzionează, prin urmare, că bugetul 

PAC în următorul CFM ar trebui menținut 

la un nivel suficient pentru a face față 

nevoilor reale ale agriculturii europene; 

Or. en 

 

Amendamentul  447 

John Howarth, Paul Brannen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 78 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

78. se așteaptă ca valoarea totală a 

plăților directe să fie menținută intactă în 

cadrul următorului CFM, deoarece acestea 

generează o valoare adăugată clară pentru 

UE și consolidează piața unică, evitând 

denaturarea concurenței între statele 

membre; se opune oricărei renaționalizări 

78. se așteaptă ca valoarea totală a 

plăților directe să fie menținută intactă în 

cadrul următorului CFM, deoarece acestea 

generează o valoare adăugată clară pentru 

UE și consolidează piața unică, evitând 

denaturarea concurenței între statele 

membre; se opune oricărei renaționalizări 
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și oricărei cofinanțări naționale în acest 

sens; subliniază necesitatea creșterii 

finanțării în conformitate cu răspunsurile la 

diferitele crize ciclice din sectoarele 

sensibile, pentru a crea noi instrumente 

care să poată reduce volatilitatea prețurilor 

și să majoreze finanțarea acordată 

programelor specifice destinate remedierii 

situației geografice a regiunilor 

ultraperiferice (POSEI); concluzionează, 

prin urmare, că bugetul PAC în următorul 

CFM ar trebui menținut cel puțin la nivelul 

său actual pentru UE-27; 

și oricărei cofinanțări naționale în acest 

sens; subliniază necesitatea creșterii 

finanțării în conformitate cu răspunsurile la 

diferitele crize ciclice din sectoarele 

sensibile, pentru a crea noi instrumente 

care să poată reduce volatilitatea prețurilor 

și să majoreze finanțarea acordată 

programelor specifice destinate remedierii 

situației geografice a regiunilor 

ultraperiferice (POSEI); concluzionează, 

prin urmare, că bugetul PAC în următorul 

CFM ar trebui menținut cel puțin la nivelul 

său actual pentru UE-27, sub rezerva 

examinării bazei plăților PAC pentru a 

aborda într-un mod mai eficace 

problemele agricole, rurale și de mediu, 

precum și obligațiile sectorului; 

Or. en 

 

Amendamentul  448 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 78 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

78. se așteaptă ca valoarea totală a 

plăților directe să fie menținută intactă în 

cadrul următorului CFM, deoarece acestea 

generează o valoare adăugată clară pentru 

UE și consolidează piața unică, evitând 

denaturarea concurenței între statele 

membre; se opune oricărei renaționalizări 

și oricărei cofinanțări naționale în acest 

sens; subliniază necesitatea creșterii 

finanțării în conformitate cu răspunsurile la 

diferitele crize ciclice din sectoarele 

sensibile, pentru a crea noi instrumente 

care să poată reduce volatilitatea prețurilor 

și să majoreze finanțarea acordată 

programelor specifice destinate remedierii 

situației geografice a regiunilor 

ultraperiferice (POSEI); concluzionează, 

prin urmare, că bugetul PAC în următorul 

CFM ar trebui menținut cel puțin la nivelul 

78. se așteaptă ca valoarea totală a 

plăților directe să fie menținută intactă în 

cadrul următorului CFM, deoarece acestea 

generează o valoare adăugată clară pentru 

UE și consolidează piața unică, evitând 

denaturarea concurenței între statele 

membre; se opune oricărei renaționalizări 

și oricărei cofinanțări naționale în acest 

sens; subliniază necesitatea creșterii 

finanțării în conformitate cu răspunsurile la 

diferitele crize ciclice din sectoarele 

sensibile, pentru a crea noi instrumente 

care să poată reduce volatilitatea prețurilor 

și să majoreze finanțarea acordată 

programelor specifice destinate remedierii 

situației geografice a regiunilor 

ultraperiferice (POSEI); subliniază faptul 

că banii publici pentru bunurile publice 

provenite din agricultură ar trebui să stea 
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său actual pentru UE-27; la baza următorului CFM; 
concluzionează, prin urmare, că bugetul 

PAC în următorul CFM ar trebui menținut 

cel puțin la nivelul său actual pentru UE-

27; 

Or. en 

 

Amendamentul  449 

Inese Vaidere 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 78 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

78. se așteaptă ca valoarea totală a 

plăților directe să fie menținută intactă în 

cadrul următorului CFM, deoarece acestea 

generează o valoare adăugată clară pentru 

UE și consolidează piața unică, evitând 

denaturarea concurenței între statele 

membre; se opune oricărei renaționalizări 

și oricărei cofinanțări naționale în acest 

sens; subliniază necesitatea creșterii 

finanțării în conformitate cu răspunsurile la 

diferitele crize ciclice din sectoarele 

sensibile, pentru a crea noi instrumente 

care să poată reduce volatilitatea prețurilor 

și să majoreze finanțarea acordată 

programelor specifice destinate remedierii 

situației geografice a regiunilor 

ultraperiferice (POSEI); concluzionează, 

prin urmare, că bugetul PAC în următorul 

CFM ar trebui menținut cel puțin la nivelul 

său actual pentru UE-27; 

78. se așteaptă ca valoarea totală a 

plăților directe să fie menținută intactă în 

cadrul următorului CFM, deoarece acestea 

generează o valoare adăugată clară pentru 

UE și consolidează piața unică, prin 

completarea convergenței plăților directe 

ale politicii agricole comune în următorul 

CFM, evitând astfel denaturarea 

concurenței între statele membre; se opune 

oricărei renaționalizări și oricărei 

cofinanțări naționale în acest sens; 

subliniază necesitatea creșterii finanțării în 

conformitate cu răspunsurile la diferitele 

crize ciclice din sectoarele sensibile, pentru 

a crea noi instrumente care să poată reduce 

volatilitatea prețurilor și să majoreze 

finanțarea acordată programelor specifice 

destinate remedierii situației geografice a 

regiunilor ultraperiferice (POSEI); 

concluzionează, prin urmare, că bugetul 

PAC în următorul CFM ar trebui menținut 

cel puțin la nivelul său actual pentru UE-

27; 

Or. en 

 

Amendamentul  450 

Ingeborg Gräßle 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 78 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

78. se așteaptă ca valoarea totală a 

plăților directe să fie menținută intactă în 

cadrul următorului CFM, deoarece acestea 

generează o valoare adăugată clară pentru 

UE și consolidează piața unică, evitând 

denaturarea concurenței între statele 

membre; se opune oricărei renaționalizări 

și oricărei cofinanțări naționale în acest 

sens; subliniază necesitatea creșterii 

finanțării în conformitate cu răspunsurile la 

diferitele crize ciclice din sectoarele 

sensibile, pentru a crea noi instrumente 

care să poată reduce volatilitatea prețurilor 

și să majoreze finanțarea acordată 

programelor specifice destinate remedierii 

situației geografice a regiunilor 

ultraperiferice (POSEI); concluzionează, 

prin urmare, că bugetul PAC în 

următorul CFM ar trebui menținut cel 

puțin la nivelul său actual pentru UE-27; 

78. se așteaptă ca valoarea totală a 

plăților directe să fie menținută intactă în 

cadrul următorului CFM, deoarece acestea 

generează o valoare adăugată clară pentru 

UE și consolidează piața unică, evitând 

denaturarea concurenței între statele 

membre; se opune oricărei renaționalizări 

și oricărei cofinanțări naționale în acest 

sens; subliniază necesitatea creșterii 

finanțării în conformitate cu răspunsurile la 

diferitele crize ciclice din sectoarele 

sensibile, pentru a crea noi instrumente 

care să poată reduce volatilitatea prețurilor 

și să majoreze finanțarea acordată 

programelor specifice destinate remedierii 

situației geografice a regiunilor 

ultraperiferice (POSEI); 

Or. en 

 

Amendamentul  451 

Eider Gardiazabal Rubial, Maria Noichl 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 78 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

78. se așteaptă ca valoarea totală a 

plăților directe să fie menținută intactă în 

cadrul următorului CFM, deoarece acestea 

generează o valoare adăugată clară pentru 

UE și consolidează piața unică, evitând 

denaturarea concurenței între statele 

membre; se opune oricărei renaționalizări 

și oricărei cofinanțări naționale în acest 

sens; subliniază necesitatea creșterii 

finanțării în conformitate cu răspunsurile la 

diferitele crize ciclice din sectoarele 

78. se așteaptă ca valoarea totală a 

plăților directe să fie menținută intactă în 

cadrul următorului CFM, deoarece acestea 

generează o valoare adăugată clară pentru 

UE și consolidează piața unică, evitând 

denaturarea concurenței între statele 

membre; se opune oricărei renaționalizări 

și extinderii cofinanțării naționale în acest 

sens; subliniază faptul că noile provocări 

necesită o alocare financiară solidă; 
subliniază necesitatea creșterii finanțării în 



 

PE616.896v01-00 138/155 AM\1144763RO.docxx 

RO 

sensibile, pentru a crea noi instrumente 

care să poată reduce volatilitatea prețurilor 

și să majoreze finanțarea acordată 

programelor specifice destinate remedierii 

situației geografice a regiunilor 

ultraperiferice (POSEI); concluzionează, 

prin urmare, că bugetul PAC în următorul 

CFM ar trebui menținut cel puțin la nivelul 

său actual pentru UE-27; 

conformitate cu răspunsurile la diferitele 

crize ciclice din sectoarele sensibile, pentru 

a crea noi instrumente care să poată reduce 

volatilitatea prețurilor și să majoreze 

finanțarea acordată programelor specifice 

destinate remedierii situației geografice a 

regiunilor ultraperiferice (POSEI); 

concluzionează, prin urmare, că bugetul 

PAC în următorul CFM ar trebui menținut 

cel puțin la nivelul său actual pentru UE-

27; 

Or. en 

 

Amendamentul  452 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Nils Torvalds, Pavel Telička, 

Jan Huitema, Nedzhmi Ali, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 78 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

78. se așteaptă ca valoarea totală a 

plăților directe să fie menținută intactă în 

cadrul următorului CFM, deoarece acestea 

generează o valoare adăugată clară pentru 

UE și consolidează piața unică, evitând 

denaturarea concurenței între statele 

membre; se opune oricărei renaționalizări 

și oricărei cofinanțări naționale în acest 

sens; subliniază necesitatea creșterii 

finanțării în conformitate cu răspunsurile la 

diferitele crize ciclice din sectoarele 

sensibile, pentru a crea noi instrumente 

care să poată reduce volatilitatea prețurilor 

și să majoreze finanțarea acordată 

programelor specifice destinate remedierii 

situației geografice a regiunilor 

ultraperiferice (POSEI); concluzionează, 

prin urmare, că bugetul PAC în următorul 

CFM ar trebui menținut cel puțin la 

nivelul său actual pentru UE-27; 

78. se așteaptă ca valoarea totală a 

plăților directe să fie menținută intactă în 

cadrul următorului CFM, deoarece acestea 

generează o valoare adăugată clară pentru 

UE și consolidează piața unică, evitând 

denaturarea concurenței între statele 

membre; se opune oricărei renaționalizări 

totale în acest sens; subliniază necesitatea 

creșterii finanțării în conformitate cu 

răspunsurile la diferitele crize ciclice din 

sectoarele sensibile, pentru a crea noi 

instrumente care să poată reduce 

volatilitatea prețurilor și să majoreze 

finanțarea acordată programelor specifice 

destinate remedierii situației geografice a 

regiunilor ultraperiferice (POSEI); 

concluzionează, prin urmare, că bugetul 

PAC în următorul CFM ar trebui să 

primească o finanțare adecvată pentru 

UE-27 pe baza unei analize a nevoilor și 

luând în considerare evaluarea punerii în 

aplicare a politicii; 

Or. en 
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Amendamentul  453 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 78 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

78. se așteaptă ca valoarea totală a 

plăților directe să fie menținută intactă în 

cadrul următorului CFM, deoarece acestea 

generează o valoare adăugată clară pentru 

UE și consolidează piața unică, evitând 

denaturarea concurenței între statele 

membre; se opune oricărei renaționalizări 

și oricărei cofinanțări naționale în acest 

sens; subliniază necesitatea creșterii 

finanțării în conformitate cu răspunsurile la 

diferitele crize ciclice din sectoarele 

sensibile, pentru a crea noi instrumente 

care să poată reduce volatilitatea prețurilor 

și să majoreze finanțarea acordată 

programelor specifice destinate remedierii 

situației geografice a regiunilor 

ultraperiferice (POSEI); concluzionează, 

prin urmare, că bugetul PAC în următorul 

CFM ar trebui menținut cel puțin la nivelul 

său actual pentru UE-27; 

78. se așteaptă ca valoarea totală a 

plăților din cadrul PAC să fie menținută 

intactă în cadrul următorului CFM, 

deoarece acestea generează o valoare 

adăugată clară pentru UE și consolidează 

piața unică, evitând denaturarea 

concurenței între statele membre; se opune 

oricărei renaționalizări și oricărei 

cofinanțări naționale în acest sens; 

subliniază necesitatea creșterii finanțării în 

conformitate cu răspunsurile la diferitele 

crize ciclice din sectoarele sensibile, pentru 

a crea noi instrumente care să poată reduce 

volatilitatea prețurilor și să majoreze 

finanțarea acordată programelor specifice 

destinate remedierii situației geografice a 

regiunilor ultraperiferice (POSEI); 

concluzionează, prin urmare, că bugetul 

PAC în următorul CFM ar trebui menținut 

cel puțin la nivelul său actual pentru UE-

27; 

Or. en 

 

Amendamentul  454 

Marco Valli 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 78 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

78. se așteaptă ca valoarea totală a 

plăților directe să fie menținută intactă în 

cadrul următorului CFM, deoarece acestea 

generează o valoare adăugată clară pentru 

UE și consolidează piața unică, evitând 

78. se așteaptă ca valoarea totală a 

plăților directe să fie menținută intactă în 

cadrul următorului CFM, deoarece acestea 

generează o valoare adăugată pentru UE și 

consolidează piața unică, evitând 
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denaturarea concurenței între statele 

membre; se opune oricărei renaționalizări 

și oricărei cofinanțări naționale în acest 

sens; subliniază necesitatea creșterii 

finanțării în conformitate cu răspunsurile la 

diferitele crize ciclice din sectoarele 

sensibile, pentru a crea noi instrumente 

care să poată reduce volatilitatea prețurilor 

și să majoreze finanțarea acordată 

programelor specifice destinate remedierii 

situației geografice a regiunilor 

ultraperiferice (POSEI); concluzionează, 

prin urmare, că bugetul PAC în următorul 

CFM ar trebui menținut cel puțin la nivelul 

său actual pentru UE-27; 

denaturarea concurenței între statele 

membre; se opune oricărei renaționalizări 

și oricărei cofinanțări naționale în acest 

sens; subliniază necesitatea creșterii 

finanțării în conformitate cu răspunsurile la 

diferitele crize ciclice din sectoarele 

sensibile, pentru a crea noi instrumente 

care să poată reduce volatilitatea prețurilor 

și să majoreze finanțarea acordată 

programelor specifice destinate remedierii 

situației geografice a regiunilor 

ultraperiferice (POSEI); concluzionează, 

prin urmare, că bugetul PAC în următorul 

CFM ar trebui menținut cel puțin la nivelul 

său actual pentru UE-27; 

Or. it 

 

Amendamentul  455 

Nicola Caputo 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 78 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

78. se așteaptă ca valoarea totală a 

plăților directe să fie menținută intactă în 

cadrul următorului CFM, deoarece acestea 

generează o valoare adăugată clară pentru 

UE și consolidează piața unică, evitând 

denaturarea concurenței între statele 

membre; se opune oricărei renaționalizări 

și oricărei cofinanțări naționale în acest 

sens; subliniază necesitatea creșterii 

finanțării în conformitate cu răspunsurile la 

diferitele crize ciclice din sectoarele 

sensibile, pentru a crea noi instrumente 

care să poată reduce volatilitatea prețurilor 

și să majoreze finanțarea acordată 

programelor specifice destinate remedierii 

situației geografice a regiunilor 

ultraperiferice (POSEI); concluzionează, 

prin urmare, că bugetul PAC în următorul 

CFM ar trebui menținut cel puțin la 

nivelul său actual pentru UE-27; 

78. se așteaptă ca valoarea totală a 

plăților directe să fie menținută intactă în 

cadrul următorului CFM, deoarece acestea 

generează o valoare adăugată clară pentru 

UE și consolidează piața unică, evitând 

denaturarea concurenței între statele 

membre; se opune oricărei renaționalizări 

și oricărei cofinanțări naționale în acest 

sens; subliniază necesitatea creșterii 

finanțării în conformitate cu răspunsurile la 

diferitele crize ciclice din sectoarele 

sensibile, pentru a crea noi instrumente 

care să poată reduce volatilitatea prețurilor 

și să majoreze finanțarea acordată 

programelor specifice destinate remedierii 

situației geografice a regiunilor 

ultraperiferice (POSEI); concluzionează, 

prin urmare, că bugetul PAC în următorul 

CFM ar trebui majorat pentru UE-27; 
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Or. it 

 

Amendamentul  456 

Nicola Caputo, Kathleen Van Brempt 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 78 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 78a. consideră că următorul CFM ar 

trebui să ofere fonduri suficiente pentru 

stoparea pierderii biodiversității, prin 

consolidarea programului LIFE și prin 

crearea unei linii de finanțare pentru 

Rețeaua transeuropeană Natura 2000 

(TEN-N); solicită Comisiei să se asigure 

că viitoarele instrumente financiare 

pentru agricultură și pentru dezvoltarea 

rurală și regională conțin pachete 

financiare specifice pentru biodiversitate 

și gestionarea rețelei Natura 2000, care să 

fie gestionate în comun de autoritățile de 

mediu naționale și regionale; 

Or. en 

 

Amendamentul  457 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 78 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 78a. consideră că următorul CFM ar 

trebui să prevadă un nivel suficient de 

finanțare pentru a preveni pierderea 

biodiversității, prin consolidarea 

programului LIFE și prin crearea unei 

linii pentru infrastructura verde și a unui 

instrument de finanțare a biodiversității 

pentru gestionarea, printre altele, a rețelei 

Natura 2000; 
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Or. fr 

 

Amendamentul  458 

Janusz Lewandowski, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 78 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 78a. subliniază rolul-cheie al 

convergenței plăților directe între statele 

membre pentru a asigura condiții de 

concurență echitabile pe piața unică 

europeană, tratamentul egal al cetățenilor 

UE și punerea în aplicare a obiectivelor 

tratatului în materie de coeziune 

economică și socială; 

Or. en 

 

Amendamentul  459 

Janusz Lewandowski, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 78 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 78b. subliniază faptul că numeroasele 

zone rurale din UE se confruntă cu 

probleme grave, cum ar fi nivelul redus al 

ocupării forței de muncă, subdezvoltarea 

infrastructurii tehnice și sociale, lipsa sau 

nivelul scăzut al serviciilor de bază, care 

duc, în schimb, la o depopulare rapidă a 

acestor zone; subliniază, prin urmare, că 

aceste zone au nevoie de mai mult sprijin, 

în timp ce criteriile de distribuire a 

fondurilor ar trebui să țină seama în 

continuare de diferențele în ceea ce 

privește nivelul de dezvoltare rurală din 

statele membre; 

Or. en 
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Amendamentul  460 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 79 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

79. subliniază importanța 

socioeconomică și ecologică a sectorului 

pescuitului, a „economiei albastre” și 

contribuția acestora la autonomia 

alimentară a UE; subliniază că politica 

comună în domeniul pescuitului este de 

competența exclusivă a UE; subliniază, în 

acest sens, necesitatea de a menține un 

fond pentru pescuit specific, substanțial, 

independent și accesibil, pentru a pune în 

aplicare această politică; solicită, cel 

puțin, menținerea în actualul CFM a 

nivelului creditelor financiare destinate 

sectorului pescuitului și, în cazul în care 

apar noi nevoi, să se majoreze creditele 

financiare pentru afacerile maritime; 

avertizează cu privire la posibilele impacte 

negative ale unui Brexit „dur” asupra 

acestui sector; ia act de faptul că alte 

instrumente financiare, în plus față de 

ajutorul nerambursabil, ar putea oferi 

posibilități de finanțare complementare; 

79. subliniază importanța 

socioeconomică și ecologică a mediului 

maritim, a „economiei albastre” și 

contribuția acestora la autonomia 

alimentară a UE; subliniază că UE trebuie 

să atingă un nivel adecvat al stării 

ecologice a mărilor sale, astfel cum se 

prevede în Directiva-cadru Strategia 

pentru mediul marin, inclusiv prin 

politica comună în domeniul pescuitului și 

prin politica maritimă integrată; 

subliniază, în acest sens, necesitatea de a 

menține un fond pentru oceane durabil, 

specific, substanțial, independent și 

accesibil, pentru a pune în aplicare 

obiectivele Directivei-cadru Strategia 

pentru mediul marin; solicită menținerea 

în actualul CFM a nivelului creditelor 

financiare destinate Fondului european 

pentru pescuit și afaceri maritime, în 

scopul dezvoltării unui pescuit durabil și 

exemplar în UE; ia act de faptul că alte 

instrumente financiare, în plus față de 

ajutorul nerambursabil, ar putea oferi 

posibilități de finanțare complementare; 

Or. fr 

Amendamentul  461 

Jordi Solé 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 79 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

79. subliniază importanța 

socioeconomică și ecologică a sectorului 

79. subliniază importanța 

socioeconomică și ecologică a sectorului 
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pescuitului, a „economiei albastre” și 

contribuția acestora la autonomia 

alimentară a UE; subliniază că politica 

comună în domeniul pescuitului este de 

competența exclusivă a UE; subliniază, în 

acest sens, necesitatea de a menține un 

fond pentru pescuit specific, substanțial, 

independent și accesibil, pentru a pune în 

aplicare această politică; solicită, cel puțin, 

menținerea în actualul CFM a nivelului 

creditelor financiare destinate sectorului 

pescuitului și, în cazul în care apar noi 

nevoi, să se majoreze creditele financiare 

pentru afacerile maritime; avertizează cu 

privire la posibilele impacte negative ale 

unui Brexit „dur” asupra acestui sector; ia 

act de faptul că alte instrumente financiare, 

în plus față de ajutorul nerambursabil, ar 

putea oferi posibilități de finanțare 

complementare; 

pescuitului, a „economiei albastre” și 

contribuția acestora la autonomia 

alimentară a UE; subliniază că politica 

comună în domeniul pescuitului este de 

competența exclusivă a UE; subliniază, în 

acest sens, necesitatea de a menține un 

fond pentru pescuit specific, substanțial, 

independent și accesibil, pentru a pune în 

aplicare această politică; solicită, cel puțin, 

menținerea în actualul CFM a nivelului 

creditelor financiare destinate sectorului 

pescuitului și, în cazul în care apar noi 

nevoi, să se majoreze creditele financiare 

pentru afacerile maritime; avertizează cu 

privire la posibilele impacte negative ale 

unui Brexit „dur” asupra acestui sector; ia 

act de faptul că alte instrumente financiare, 

în plus față de ajutorul nerambursabil, ar 

putea oferi posibilități de finanțare 

complementare; subliniază faptul că 

politica în domeniul pescuitului este un 

fond deosebit de important pentru 

promovarea transformării pescuitului 

într-o industrie durabilă din punct de 

vedere ecologic care menține resursele 

piscicole la niveluri abundente și permite 

un pescuit profitabil, care nu mai necesită 

sprijin financiar; este de părere că fondul 

trebuie să continue trecerea sa de la 

subvențiile directe acordate flotelor la 

măsuri de reducere a impactului 

pescuitului asupra mediului, de furnizare 

a unor alimente sigure și sănătoase și de 

asigurare a unor fonduri suficiente 

pentru cercetarea științifică și controlul 

pescuitului; 

Or. en 

 

Amendamentul  462 

Marco Valli 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 79 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

79. subliniază importanța 

socioeconomică și ecologică a sectorului 

pescuitului, a „economiei albastre” și 

contribuția acestora la autonomia 

alimentară a UE; subliniază că politica 

comună în domeniul pescuitului este de 

competența exclusivă a UE; subliniază, în 

acest sens, necesitatea de a menține un 

fond pentru pescuit specific, substanțial, 

independent și accesibil, pentru a pune în 

aplicare această politică; solicită, cel puțin, 

menținerea în actualul CFM a nivelului 

creditelor financiare destinate sectorului 

pescuitului și, în cazul în care apar noi 

nevoi, să se majoreze creditele financiare 

pentru afacerile maritime; avertizează cu 

privire la posibilele impacte negative ale 

unui Brexit „dur” asupra acestui sector; ia 

act de faptul că alte instrumente financiare, 

în plus față de ajutorul nerambursabil, ar 

putea oferi posibilități de finanțare 

complementare; 

79. subliniază importanța 

socioeconomică și ecologică a sectorului 

pescuitului, a „economiei și a creșterii 

economice albastre” și contribuția acestora 

la autonomia alimentară a UE; subliniază 

că politica comună în domeniul pescuitului 

este de competența exclusivă a UE, dar, în 

același timp, încurajează regionalizarea 

din acest sector, în special cu privire la 

planurile de gestionare a stocurilor de 

pește; subliniază, în acest sens, necesitatea 

de a menține un fond pentru pescuit 

specific, substanțial, independent și 

accesibil, inclusiv pentru operatorii din 

domeniul pescuitului la scară mică, 
pentru a pune în aplicare această politică; 

solicită, cel puțin, menținerea în actualul 

CFM a nivelului creditelor financiare 

destinate sectorului pescuitului, procesele 

de finanțare să fie mai simple și mai 

rapide și, în cazul în care apar noi nevoi, să 

se majoreze creditele financiare pentru 

afacerile maritime; avertizează cu privire la 

posibilele impacte negative ale unui Brexit 

„dur” asupra acestui sector; ia act de faptul 

că alte instrumente financiare, în plus față 

de ajutorul nerambursabil, ar putea oferi 

posibilități de finanțare complementare; 

Or. it 

 

Amendamentul  463 

José Manuel Fernandes, Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato, 

Maurice Ponga 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 79 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

79. subliniază importanța 

socioeconomică și ecologică a sectorului 

pescuitului, a „economiei albastre” și 

contribuția acestora la autonomia 

79. subliniază importanța 

socioeconomică și ecologică a sectorului 

pescuitului, a „economiei albastre” și 

contribuția acestora la autonomia 
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alimentară a UE; subliniază că politica 

comună în domeniul pescuitului este de 

competența exclusivă a UE; subliniază, în 

acest sens, necesitatea de a menține un 

fond pentru pescuit specific, substanțial, 

independent și accesibil, pentru a pune în 

aplicare această politică; solicită, cel puțin, 

menținerea în actualul CFM a nivelului 

creditelor financiare destinate sectorului 

pescuitului și, în cazul în care apar noi 

nevoi, să se majoreze creditele financiare 

pentru afacerile maritime; avertizează cu 

privire la posibilele impacte negative ale 

unui Brexit „dur” asupra acestui sector; ia 

act de faptul că alte instrumente financiare, 

în plus față de ajutorul nerambursabil, ar 

putea oferi posibilități de finanțare 

complementare; 

alimentară a UE; subliniază că politica 

comună în domeniul pescuitului este de 

competența exclusivă a UE; subliniază, în 

acest sens, necesitatea de a menține un 

fond pentru pescuit specific, substanțial, 

independent și accesibil, pentru a pune în 

aplicare această politică; solicită 

reinstituirea programului specific destinat 

remedierii situației geografice a 

regiunilor ultraperiferice în domeniul 

pescuitului (POSEI în domeniul 

pescuitului), deoarece acesta este un 

program foarte important pentru 

regiunile ultraperiferice europene; 
solicită, cel puțin, menținerea în actualul 

CFM a nivelului creditelor financiare 

destinate sectorului pescuitului și, în cazul 

în care apar noi nevoi, să se majoreze 

creditele financiare pentru afacerile 

maritime; avertizează cu privire la 

posibilele impacte negative ale unui Brexit 

„dur” asupra acestui sector; ia act de faptul 

că alte instrumente financiare, în plus față 

de ajutorul nerambursabil, ar putea oferi 

posibilități de finanțare complementare; 

Or. en 

 

Amendamentul  464 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 79 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

79. subliniază importanța 

socioeconomică și ecologică a sectorului 

pescuitului, a „economiei albastre” și 

contribuția acestora la autonomia 

alimentară a UE; subliniază că politica 

comună în domeniul pescuitului este de 

competența exclusivă a UE; subliniază, în 

acest sens, necesitatea de a menține un 

fond pentru pescuit specific, substanțial, 

independent și accesibil, pentru a pune în 

aplicare această politică; solicită, cel puțin, 

79. subliniază importanța 

socioeconomică și ecologică a sectorului 

pescuitului, a „economiei albastre” și 

contribuția acestora la autonomia 

alimentară durabilă a UE; subliniază că 

politica comună în domeniul pescuitului 

este de competența exclusivă a UE; 

subliniază, în acest sens, necesitatea de a 

menține un fond pentru pescuit specific, 

substanțial, independent și accesibil, pentru 

a pune în aplicare această politică; solicită, 
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menținerea în actualul CFM a nivelului 

creditelor financiare destinate sectorului 

pescuitului și, în cazul în care apar noi 

nevoi, să se majoreze creditele financiare 

pentru afacerile maritime; avertizează cu 

privire la posibilele impacte negative ale 

unui Brexit „dur” asupra acestui sector; ia 

act de faptul că alte instrumente financiare, 

în plus față de ajutorul nerambursabil, ar 

putea oferi posibilități de finanțare 

complementare; 

cel puțin, menținerea în actualul CFM a 

nivelului creditelor financiare destinate 

sectorului pescuitului și, în cazul în care 

apar noi nevoi, să se majoreze creditele 

financiare pentru afacerile maritime; 

avertizează cu privire la posibilele impacte 

negative ale unui Brexit „dur” asupra 

acestui sector; ia act de faptul că alte 

instrumente financiare, în plus față de 

ajutorul nerambursabil, ar putea oferi 

posibilități de finanțare complementare; 

Or. en 

 

Amendamentul  465 

Liadh Ní Riada 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 79 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 79a. subliniază obiectivele 

socioeconomice și creșterea regionalizării 

ca principii fundamentale ale noii politici 

comune în domeniul pescuitului, fără a 

aduce atingere durabilității mediului; 

subliniază că aceasta include extinderea 

domeniului de aplicare al Fondului 

european pentru pescuit și afaceri 

maritime, facilitarea accesului la 

finanțare, simplificarea procedurilor de 

depunere a cererilor pentru mecanismele 

de finanțare și programele relevante, în 

special pentru grupurile de acțiune locală 

în domeniul pescuitului și cooperative, în 

contextul programelor operaționale ale 

statelor membre de reducere a sarcinilor 

administrative și a costurilor asociate; 

Or. en 

 

Amendamentul  466 

Jordi Solé, Heidi Hautala 
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în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 80 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

80. subliniază importanța rolului de 

lider al UE în combaterea schimbărilor 
climatice și angajamentele și obiectivele 

sale interne și externe în materie de 

biodiversitate; solicită să se aloce resurse 

financiare adecvate pentru punerea în 

aplicare a Acordului de la Paris și 

integrarea totală a aspectelor legate de 

climă în cheltuielile UE; reamintește că 

următorul CFM ar trebui să ajute Uniunea 

să își atingă obiectivele-cadru pentru 2030 

privind clima și energia; subliniază că UE 

nu ar trebui să finanțeze proiecte și 

investiții care se opun realizării acestor 

obiective; 

80. subliniază faptul că programul 

LIFE + este un program-cheie care 

contribuie la trecerea la o economie 

eficientă din punctul de vedere al utilizării 

resurselor, cu emisii scăzute de dioxid de 

carbon și rezistentă la schimbările 
climatice, la protecția și îmbunătățirea 

calității mediului și la stoparea și 

inversarea pierderii biodiversității, 

inclusiv la sprijinirea rețelei Natura 2000 

și combaterea degradării ecosistemelor; 

solicită triplarea bugetului său și 

cheltuirea a cel puțin 1 % din bugetul UE 

pentru LIFE +; de asemenea, solicită să 

se aloce resurse financiare adecvate pentru 

punerea în aplicare a Acordului de la Paris, 

a Agendei 2030 pentru dezvoltare 

durabilă și a obiectivelor Convenției 

privind diversitatea biologică (CBD) și 

integrarea totală a aspectelor legate de 

climă și de mediu în cheltuielile UE; 

reamintește că următorul CFM ar trebui să 

ajute Uniunea să își atingă obiectivele-

cadru pentru 2030 privind clima și energia; 

subliniază că UE nu ar trebui să finanțeze 

proiecte și investiții care se opun realizării 

acestor obiective; 

Or. en 

 

Amendamentul  467 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, 

Fredrick Federley 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 80 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

80. subliniază importanța rolului de 80. subliniază necesitatea asigurării 
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lider al UE în combaterea schimbărilor 

climatice și angajamentele și obiectivele 

sale interne și externe în materie de 

biodiversitate; solicită să se aloce resurse 

financiare adecvate pentru punerea în 

aplicare a Acordului de la Paris și 

integrarea totală a aspectelor legate de 

climă în cheltuielile UE; reamintește că 

următorul CFM ar trebui să ajute Uniunea 

să își atingă obiectivele-cadru pentru 2030 

privind clima și energia; subliniază că UE 

nu ar trebui să finanțeze proiecte și 

investiții care se opun realizării acestor 

obiective; 

unor resurse financiare adecvate pentru a 

se garanta că UE își poate îndeplini 

obligațiile internaționale care îi revin în 

temeiul Acordului de la Paris și al 

obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 

ONU, precum și angajamentele și 

obiectivele sale interne și externe în 

materie de biodiversitate; subliniază 

importanța susținerii și consolidării 

rolului de lider al UE în combaterea 

schimbărilor climatice; reamintește că 

următorul CFM ar trebui să ajute Uniunea 

să își atingă obiectivele-cadru pentru 2030 

privind clima și energia; subliniază că UE 

nu ar trebui să finanțeze proiecte și 

investiții care se opun realizării acestor 

obiective; solicită integrarea totală a 

aspectelor legate de climă în cheltuielile 

UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  468 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 80 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

80. subliniază importanța rolului de 

lider al UE în combaterea schimbărilor 

climatice și angajamentele și obiectivele 

sale interne și externe în materie de 

biodiversitate; solicită să se aloce resurse 

financiare adecvate pentru punerea în 

aplicare a Acordului de la Paris și 

integrarea totală a aspectelor legate de 

climă în cheltuielile UE; reamintește că 

următorul CFM ar trebui să ajute 

Uniunea să își atingă obiectivele-cadru 

pentru 2030 privind clima și energia; 

subliniază că UE nu ar trebui să finanțeze 

proiecte și investiții care se opun realizării 

acestor obiective; 

80. subliniază importanța conservării, 

protejării și îmbunătățirii calității 

mediului; subliniază rolul de lider al UE 

în combaterea schimbărilor climatice și 

angajamentele și obiectivele sale interne și 

externe în materie de biodiversitate; 

consideră că o finanțare stabilă și 

adecvată este esențială pentru 

îndeplinirea angajamentelor 

internaționale ale Uniunii Europene, în 

special a Agendei 2030, a Acordului de la 

Paris și a Convenției privind diversitatea 

biologică; recunoaște că noi instrumente 

de finanțare și abordări diferite ale 

politicii actuale de investiții, cum ar fi 

eliminarea treptată a subvențiilor 

dăunătoare mediului și a proiectelor cu 
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emisii ridicate, sunt necesare pentru 

realizarea acestor obiective; 

Or. en 

 

Amendamentul  469 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 80 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

80. subliniază importanța rolului de 

lider al UE în combaterea schimbărilor 

climatice și angajamentele și obiectivele 

sale interne și externe în materie de 

biodiversitate; solicită să se aloce resurse 

financiare adecvate pentru punerea în 

aplicare a Acordului de la Paris și 

integrarea totală a aspectelor legate de 

climă în cheltuielile UE; reamintește că 

următorul CFM ar trebui să ajute Uniunea 

să își atingă obiectivele-cadru pentru 2030 

privind clima și energia; subliniază că UE 

nu ar trebui să finanțeze proiecte și 

investiții care se opun realizării acestor 

obiective; 

80. subliniază importanța rolului de 

lider al UE în combaterea schimbărilor 

climatice și angajamentele și obiectivele 

sale interne și externe în materie de 

biodiversitate; solicită să se aloce resurse 

financiare adecvate pentru punerea în 

aplicare a Acordului de la Paris și 

integrarea totală a aspectelor legate de 

climă în cheltuielile UE; reamintește că 

următorul CFM ar trebui să ajute Uniunea 

să își atingă obiectivele-cadru pentru 2030 

privind clima și energia; subliniază că UE 

nu ar trebui să finanțeze proiecte și 

investiții care se opun realizării acestor 

obiective; solicită, în special, consolidarea 

și continuarea finanțării adecvate a 

programelor care protejează conservarea 

naturii, biodiversitatea și protecția 

mediului, precum LIFE +; 

Or. en 

 

Amendamentul  470 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 80 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

80. subliniază importanța rolului de 

lider al UE în combaterea schimbărilor 

80. subliniază importanța rolului de 

lider al UE în combaterea schimbărilor 
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climatice și angajamentele și obiectivele 

sale interne și externe în materie de 

biodiversitate; solicită să se aloce resurse 

financiare adecvate pentru punerea în 

aplicare a Acordului de la Paris și 

integrarea totală a aspectelor legate de 

climă în cheltuielile UE; reamintește că 

următorul CFM ar trebui să ajute Uniunea 

să își atingă obiectivele-cadru pentru 2030 

privind clima și energia; subliniază că UE 

nu ar trebui să finanțeze proiecte și 

investiții care se opun realizării acestor 

obiective; 

climatice și angajamentele și obiectivele 

sale interne și externe în materie de 

biodiversitate; solicită să se aloce resurse 

financiare adecvate pentru punerea în 

aplicare a Acordului de la Paris și 

integrarea totală a aspectelor legate de 

climă în cheltuielile UE; reamintește că 

următorul CFM ar trebui să ajute Uniunea 

să își atingă obiectivele-cadru pentru 2030 

privind clima și energia și ar trebui să 

contribuie la tranziția spre o economie cu 

emisii scăzute de dioxid de carbon până în 

2050; subliniază că UE nu ar trebui să 

finanțeze proiecte și investiții care se opun 

realizării acestor obiective; 

Or. en 

 

Amendamentul  471 

Marco Valli 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 80 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

80. subliniază importanța rolului de 

lider al UE în combaterea schimbărilor 

climatice și angajamentele și obiectivele 

sale interne și externe în materie de 

biodiversitate; solicită să se aloce resurse 

financiare adecvate pentru punerea în 

aplicare a Acordului de la Paris și 

integrarea totală a aspectelor legate de 

climă în cheltuielile UE; reamintește că 

următorul CFM ar trebui să ajute Uniunea 

să își atingă obiectivele-cadru pentru 2030 

privind clima și energia; subliniază că UE 

nu ar trebui să finanțeze proiecte și 

investiții care se opun realizării acestor 

obiective; 

80. subliniază importanța rolului de 

lider al UE în combaterea schimbărilor 

climatice și angajamentele și obiectivele 

sale interne și externe în materie de 

biodiversitate; solicită să se aloce resurse 

financiare adecvate pentru punerea în 

aplicare a Acordului de la Paris și 

integrarea totală a aspectelor legate de 

climă în cheltuielile UE; reamintește că 

următorul CFM ar trebui să ajute Uniunea 

să își atingă obiectivele-cadru pentru 2030 

privind clima și energia; subliniază că UE 

nu ar trebui să finanțeze proiecte și 

investiții care se opun sau care încetinesc 

realizarea acestor obiective; 

Or. it 

Amendamentul  472 

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Gérard Deprez, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 80 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 80a. atrage atenția asupra primelor 

recomandări ale Grupului de experți la 

nivel înalt privind finanțarea durabilă1a, 

inclusiv asupra celor referitoare la cadrul 

financiar multianual, și subliniază faptul 

că obiectivele de durabilitate trebuie să fie 

susținute de un sistem financiar care să 

poată promova o creștere durabilă pe 

termen lung; invită Comisia să examineze 

și să abordeze, de asemenea, aceste 

recomandări în următorul cadru 

financiar multianual, inclusiv necesitatea 

„testării durabilității” tuturor viitoarelor 

reglementări și politici financiare ale UE 

și ca instrumentele financiare să aibă 

efecte mai puternice de orientare a 

politicilor; 

 __________________ 

 1a 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/17

0713-sustainable-finance-report_en.pdf 

Or. en 

 

Amendamentul  473 

Jens Geier 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 80 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 80a. ia act de faptul că OLAF a 

descoperit în mod repetat cazuri grave de 

fraudă vamală în statele membre, care au 

creat o pierdere semnificativă de venituri 

pentru bugetul Uniunii; subliniază 

Raportul special al CCE nr. 19/2017 

privind procedurile de import și este 

preocupat de faptul că autorii fraudelor 
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vor continua să caute „cea mai slabă 

verigă din lanț” în rândul statelor 

membre, ca puncte de intrare în uniunea 

vamală, și că pierderile pentru bugetul 

Uniunii vor continua chiar și în timpul 

următorului CFM; solicită acelor state 

membre care s-au opus cadrului juridic al 

Uniunii referitor la încălcările 

dispozițiilor vamale și la sancțiunile 

aferente să își reconsidere poziția, pentru 

a permite o soluționare rapidă a acestei 

probleme; 

Or. en 

 

Amendamentul  474 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 80 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 80a. reiterează faptul că cel puțin 20 % 

din bugetul UE pentru perioada 2014-

2020 ar trebui cheltuit pentru acțiunile 

legate de schimbările climatice; consideră 

că următorul CFM ar trebui să 

compenseze alocările mai mici din prima 

jumătate a CFM-ului actual și că 

obiectivul global ar trebui să fie majorat 

la 30 %; de asemenea, solicită Comisiei să 

garanteze că mecanismul și metodologia 

de integrare a schimbărilor climatice sunt 

pe deplin optimizate; 

Or. en 

 

Amendamentul  475 

Eider Gardiazabal Rubial, Arndt Kohn 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 80 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 80a. solicită măsuri de îmbunătățire a 

protecției surselor proprii tradiționale de 

venituri ale UE împotriva fraudei; solicită 

să se propună un program de acțiune al 

UE în noul cadru financiar multianual 

care să contribuie la finalizarea și la 

durabilitatea financiară a sistemelor 

europene de informații vamale; 

Or. en 

 

Amendamentul  476 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 80 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 80b. subliniază faptul că toate 

cheltuielile din cadrul următorului CFM 

ar trebui să fie în concordanță cu 

obiectivul UE, în contextul reducerilor 

necesare, conform Grupului 

interguvernamental privind schimbările 

climatice, din partea țărilor dezvoltate, de 

reducere a emisiilor cu 80-95 % până în 

2050, în comparație cu nivelurile din 1990 

și obiectivul prevăzut de Acordul de la 

Paris de a ajunge la un echilibru între 

emisiile antropice de la surse și 

eliminarea de către absorbanți a tuturor 

gazelor cu efect de seră în a doua 

jumătate a acestui secol; 

Or. en 

 

Amendamentul  477 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 80 c (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 80c. subliniază importanța pentru 

mediu și beneficiile socioeconomice ale 

biodiversității, de exemplu, prin 

intermediul serviciilor ecosistemice și al 

capitalului natural; constată că pierderea 

biodiversității nu va fi inversată fără 

eforturi suplimentare substanțiale la nivel 

local, regional, național și supranațional; 

invită Comisia să instituie un mecanism 

de urmărire a cheltuielilor UE privind 

biodiversitatea, pentru a îmbunătăți 

transparența, responsabilitatea și 

eficacitatea și pentru a integra aceste 

aspecte în următorul CFM; 

Or. en 

 


