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Amendamentul 1
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. ia act cu multă atenție de 
declarațiile Comisiei privind faptul că 
previziunile de creștere au fost reduse, 
investițiile și potențialul de creștere se află 
în continuare sub nivelul dinaintea crizei, 
decalajul economic dintre statele membre 
și dintre regiuni s-a aprofundat, 
inegalitățile din UE au crescut, iar ritmul 
reducerii șomajului s-a încetinit;

Or. en

Amendamentul 2
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că Uniunea Europeană 
are nevoie de un model de creștere mai 
sustenabil pentru a răspunde provocărilor 
de mediu, digitale și demografice; salută 
Pactul ecologic european pe post de nouă 
strategie de creștere ecologică pentru 
Europa, pact bazat pe sustenabilitate, pe 
bunăstarea cetățenilor și pe echitate;

1. subliniază că Uniunea Europeană 
are nevoie de un model de creștere mai 
echitabil, mai sustenabil și mai favorabil 
incluziunii pentru a răspunde provocărilor 
mai puternice de mediu, economice, 
sociale, teritoriale, digitale și demografice; 
salută Pactul ecologic european pe post de 
nouă strategie de creștere ecologică pentru 
Europa, pact bazat pe sustenabilitate, pe 
bunăstarea cetățenilor și pe echitate; ia act 
de faptul că denumirea strategiei anuale 
privind creșterea a fost schimbată în 
strategia anuală privind creșterea 
durabilă și se așteaptă să aibă loc o 
modificare substanțială a politicilor 
pentru a se realiza acest obiectiv;
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Or. en

Amendamentul 3
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că Uniunea Europeană 
are nevoie de un model de creștere mai 
sustenabil pentru a răspunde provocărilor 
de mediu, digitale și demografice; salută 
Pactul ecologic european pe post de nouă 
strategie de creștere ecologică pentru 
Europa, pact bazat pe sustenabilitate, pe 
bunăstarea cetățenilor și pe echitate;

1. consideră că Uniunea Europeană 
are nevoie de un model de creștere mai 
sustenabil pentru a răspunde provocărilor 
economice, sociale, de mediu și digitale, 
cu un accent deosebit pe realizarea unei 
strategii eficace pe termen lung, care să 
corespundă provocărilor demografice cu 
care se confruntă statele membre; salută 
Pactul ecologic european pe post de nouă 
strategie de creștere ecologică pentru 
Europa, pact bazat pe coeziune, pe 
sustenabilitate, pe bunăstarea cetățenilor și 
pe echitate;

Or. en

Amendamentul 4
Tamás Deutsch

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că Uniunea Europeană 
are nevoie de un model de creștere mai 
sustenabil pentru a răspunde provocărilor 
de mediu, digitale și demografice; salută 
Pactul ecologic european pe post de nouă 
strategie de creștere ecologică pentru 
Europa, pact bazat pe sustenabilitate, pe 
bunăstarea cetățenilor și pe echitate;

1. consideră că Uniunea Europeană 
are nevoie de un model de creștere mai 
sustenabil pentru a răspunde provocărilor 
de mediu, digitale și demografice; salută 
Pactul ecologic european pe post de nouă 
strategie de creștere ecologică pentru 
Europa, pact bazat pe sustenabilitate, pe 
bunăstarea cetățenilor și pe echitate; invită, 
așadar, Comisia să inițieze de urgență 
crearea unui mecanism propriu de 
coordonare la nivelul UE, pentru a 
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garanta că Europa poate deveni, până în 
2050, primul continent fără niciun impact 
net asupra climei;

Or. en

Amendamentul 5
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Olivier Chastel

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că Uniunea Europeană 
are nevoie de un model de creștere mai 
sustenabil pentru a răspunde provocărilor 
de mediu, digitale și demografice; salută 
Pactul ecologic european pe post de nouă 
strategie de creștere ecologică pentru 
Europa, pact bazat pe sustenabilitate, pe 
bunăstarea cetățenilor și pe echitate;

1. consideră că Uniunea Europeană 
are nevoie de un model de creștere mai 
sustenabil pentru a răspunde provocărilor 
de mediu, digitale și demografice; salută 
Pactul ecologic european pe post de nouă 
strategie de creștere ecologică pentru 
Europa, pact bazat pe sustenabilitate, pe 
bunăstarea cetățenilor și pe echitate, 
precum și pe o tranziție echitabilă din 
punct de vedere social care ține seama de 
caracterul limitat al resurselor noastre 
naturale și asigură crearea de locuri de 
muncă și o prosperitate perenă în viitor;

Or. en

Amendamentul 6
Nicolae Ștefănuță

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că Uniunea Europeană 
are nevoie de un model de creștere mai 
sustenabil pentru a răspunde provocărilor 
de mediu, digitale și demografice; salută 
Pactul ecologic european pe post de nouă 
strategie de creștere ecologică pentru 
Europa, pact bazat pe sustenabilitate, pe 

1. consideră că Uniunea Europeană 
are nevoie de un model de creștere mai 
sustenabil pentru a răspunde provocărilor 
de mediu, digitale și demografice; salută 
Pactul ecologic european pe post de nouă 
strategie de creștere ecologică pentru 
Europa, pact bazat pe sustenabilitate, pe 
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bunăstarea cetățenilor și pe echitate; bunăstarea cetățenilor și pe echitate, care 
asigură includerea tuturor prin realizarea 
unei tranziții echitabile ce duce la crearea 
de locuri de muncă și la dezvoltarea 
infrastructurii și contribuie la 
convergența economică a regiunilor;

Or. en

Amendamentul 7
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE
Rasmus Andresen

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că Uniunea Europeană 
are nevoie de un model de creștere mai 
sustenabil pentru a răspunde provocărilor 
de mediu, digitale și demografice; salută 
Pactul ecologic european pe post de nouă 
strategie de creștere ecologică pentru 
Europa, pact bazat pe sustenabilitate, pe 
bunăstarea cetățenilor și pe echitate;

1. consideră că Uniunea Europeană 
are nevoie de un model de creștere mai 
sustenabil pentru a răspunde provocărilor 
de mediu, digitale și demografice, precum 
și inegalităților; salută Pactul ecologic 
european pe post de nouă strategie de 
creștere ecologică pentru Europa, pact 
bazat pe sustenabilitate, pe bunăstarea 
cetățenilor și pe echitate; solicită ca noua 
strategie pentru o creștere ecologică să se 
afle la baza unei tranziții echitabile din 
punct de vedere social;

Or. en

Amendamentul 8
Olivier Chastel, Fabienne Keller, Moritz Körner, Valerie Hayer

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că Uniunea Europeană 
are nevoie de un model de creștere mai 
sustenabil pentru a răspunde provocărilor 

1. consideră că Uniunea Europeană 
are nevoie de un model de creștere mai 
sustenabil pentru a răspunde provocărilor 
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de mediu, digitale și demografice; salută 
Pactul ecologic european pe post de nouă 
strategie de creștere ecologică pentru 
Europa, pact bazat pe sustenabilitate, pe 
bunăstarea cetățenilor și pe echitate;

de mediu, digitale și demografice; salută 
Pactul ecologic european pe post de nouă 
strategie de creștere ecologică pentru 
Europa, pact bazat pe sustenabilitate, pe 
bunăstarea cetățenilor și pe echitate, 
precum și stabilitatea macroeconomică și 
corolarul acesteia – „planul de investiții 
pentru o Europă durabilă”;

Or. en

Amendamentul 9
Alfred Sant

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că Uniunea Europeană 
are nevoie de un model de creștere mai 
sustenabil pentru a răspunde provocărilor 
de mediu, digitale și demografice; salută 
Pactul ecologic european pe post de nouă 
strategie de creștere ecologică pentru 
Europa, pact bazat pe sustenabilitate, pe 
bunăstarea cetățenilor și pe echitate;

1. consideră că Uniunea Europeană 
are nevoie de un model de creștere mai 
sustenabil pentru a răspunde provocărilor 
de mediu, sociale, digitale și demografice; 
salută Pactul ecologic european pe post de 
nouă strategie de creștere ecologică pentru 
Europa, pact bazat pe sustenabilitate, pe 
bunăstarea cetățenilor și pe echitatea 
socială,

Or. en

Amendamentul 10
Nicolae Ștefănuță

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că semestrului european 
îi revine un rol determinant în crearea de 
sinergii în sensul unei sincronizări a 
reformelor publice care să promoveze un 
model de creștere durabilă; subliniază că 
riscul cel mai mare pentru economia 
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europeană îl prezintă nevalorificarea 
oportunității de a realiza o coordonare și 
o coerență economică între politicile 
naționale și cele de la nivel european;

Or. en

Amendamentul 11
Bogdan Rzońca

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că punerea în practică a 
Pactului ecologic nu trebuie să afecteze 
sustenabilitatea pe termen lung a 
finanțelor publice și trebuie să respecte pe 
deplin Pactul de stabilitate și de creștere și 
stabilizarea macroeconomică pe termen 
scurt;

Or. en

Amendamentul 12
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că abordarea 
acestor provocări poate duce la efecte 
distributive negative; consideră, prin 
urmare, fundamentală asigurarea punerii 
în aplicare a principiilor Pilonului 
european al drepturilor sociale;

2. subliniază faptul că abordarea 
acestor provocări poate duce la efecte 
distributive negative;

Or. fr

Amendamentul 13
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Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că abordarea 
acestor provocări poate duce la efecte 
distributive negative; consideră, prin 
urmare, fundamentală asigurarea punerii în 
aplicare a principiilor Pilonului european al 
drepturilor sociale;

2. subliniază faptul că abordarea 
acestor provocări poate duce la efecte 
distributive negative; consideră, prin 
urmare, fundamentală asigurarea punerii 
depline în aplicare a principiilor Pilonului 
european al drepturilor sociale, mai ales în 
ceea ce privește piața forței de muncă, 
prin stoparea procesului de 
dereglementare a acesteia, păstrarea 
locurilor de muncă existente și crearea de 
noi locuri de muncă de înaltă calitate, 
combaterea șomajului, a sărăciei 
persoanelor încadrate în muncă și a 
caracterului precar al locurilor de muncă, 
precum și prin eliminarea decalajului 
salarial dintre genuri și dintre grupurile 
de vârstă;

Or. en

Amendamentul 14
Erik Bergkvist

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că abordarea 
acestor provocări poate duce la efecte 
distributive negative; consideră, prin 
urmare, fundamentală asigurarea punerii în 
aplicare a principiilor Pilonului european al 
drepturilor sociale;

2. subliniază faptul că abordarea 
acestor provocări poate duce la efecte 
distributive negative; consideră, prin 
urmare, fundamentală asigurarea punerii în 
aplicare a principiilor Pilonului european al 
drepturilor sociale; subliniază că o creștere 
favorabilă incluziunii trebuie realizată 
prin investiții considerabile în locuri de 
muncă ecologice, în infrastructură, 
învățământ și formare profesională, 
sănătate, cercetare și inovare; totuși, o 
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productivitate mai mare trebuie să atragă 
după sine o creștere generală a salariilor;

Or. en

Amendamentul 15
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că abordarea 
acestor provocări poate duce la efecte 
distributive negative; consideră, prin 
urmare, fundamentală asigurarea punerii în 
aplicare a principiilor Pilonului european al 
drepturilor sociale;

2. subliniază că aceste provocări 
afectează diferite persoane în moduri 
diferite și pot duce la efecte de 
redistribuire negative; consideră, prin 
urmare, fundamentală asigurarea punerii în 
aplicare, prin instrumente cu forță 
juridică, a principiilor Pilonului european 
al drepturilor sociale, pentru a garanta că 
noul model european al creșterii nu lasă 
în urmă categoriile care nu sunt în 
măsură să beneficieze pe deplin de 
oportunitățile create;

Or. en

Amendamentul 16
Olivier Chastel, Fabienne Keller, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Valerie Hayer

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că abordarea 
acestor provocări poate duce la efecte 
distributive negative; consideră, prin 
urmare, fundamentală asigurarea punerii în 
aplicare a principiilor Pilonului european al 
drepturilor sociale;

2. subliniază faptul că abordarea 
acestor provocări poate duce la efecte 
distributive negative, dar poate, totodată, 
crea oportunități, de exemplu prin crearea 
unor noi locuri de muncă; consideră, prin 
urmare, fundamentală asigurarea punerii în 
aplicare a principiilor Pilonului european al 
drepturilor sociale, mai ales restabilirea 
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demnității muncii, asigurarea egalității 
dintre genuri și reducerea sărăciei;

Or. en

Amendamentul 17
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că abordarea 
acestor provocări poate duce la efecte 
distributive negative; consideră, prin 
urmare, fundamentală asigurarea punerii în 
aplicare a principiilor Pilonului european al 
drepturilor sociale;

2. subliniază faptul că abordarea 
acestor provocări poate duce la efecte 
distributive negative; consideră, prin 
urmare, fundamentală asigurarea punerii în 
aplicare a principiilor solidarității și ale 
Pilonului european al drepturilor sociale;

Or. en

Amendamentul 18
Clotilde Armand

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reamintește că mobilitatea forței 
de muncă este unul dintre factorii care 
contribuie la creșterea economică, dar 
atrage atenția asupra faptului că 
reducerea populației active în anumite 
regiuni periferice ale UE prezintă riscul 
apariției unor dezechilibre 
macroeconomice; reamintește că această 
reducere se datorează în principal 
emigrării în masă și subliniază că această 
tendință amenință pe termen lung 
bunăstarea economiilor acestor regiuni, a 
finanțelor publice ale acestora și a UE în 
ansamblu; reamintește că fondurile de 
coeziune ale UE au ca scop promovarea 
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convergenței economiilor din UE, 
revitalizarea regiunilor celor mai sărace 
din Uniune și, deci, reducerea ritmului 
emigrării în masă; regretă, așadar, că 
serviciile Comisiei propun să fie redusă 
suma alocată coeziunii în următorul 
cadru financiar multianual;

Or. en

Amendamentul 19
Nicolae Ștefănuță

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. atrage atenția asupra caracterului 
stringent al schimbărilor climatice, care 
trebuie combătute în fiecare stat membru 
în parte; Pactul ecologic european poate 
reuni toate părțile interesate în fața unei 
probleme care este atât o provocare 
majoră, cât și o oportunitate pentru 
relansarea economiei; solicită, așadar, o 
strategie coordonată în cadrul semestrului 
european;

Or. en

Amendamentul 20
Elisabetta Gualmini, Margarida Marques

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază importanța adoptării 
rapide a funcției europene de stabilizare a 
investițiilor împreună cu un sistem 
european de reasigurare a indemnizațiilor 
de șomaj, cu scopul de a proteja cetățenii 
și de a reduce presiunea asupra finanțelor 
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publice în fața șocurilor asimetrice, astfel 
încât să poată fi soluționate dezechilibrele 
sociale și economice;

Or. en

Amendamentul 21
Younous Omarjee

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. regretă dezmembrarea sistemelor 
publice de pensii promovată de semestrul 
european;

Or. fr

Amendamentul 22
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanța semestrului 
european ca instrument care să asigure 
coordonarea politicilor; salută creșterea 
accentului pus pe durabilitatea mediului și 
pe punerea în aplicare a obiectivelor de 
dezvoltare durabilă în rapoartele de țară;

3. constată că semestrul european are 
funcția de instrument pentru coordonarea 
politicilor; salută accentuarea mai 
puternică în rapoartele de țară a 
durabilității mediului și a punerii în 
aplicare a celor 17 obiective de dezvoltare 
durabilă (ODD) din Agenda ONU pentru 
2030 privind dezvoltarea durabilă; atrage 
atenția asupra faptului că ODD impun 
adoptarea unor măsuri pentru 
promovarea prosperității și crearea unei 
creșteri economice echitabile și favorabile 
incluziunii, în paralel cu protejarea 
planetei, eliminarea sărăciei și 
satisfacerea unei serii de nevoi sociale 
fundamentale precum educația, 
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sănătatea, îngrijirea copiilor, protecția 
socială și oportunitățile în câmpul muncii;

Or. en

Amendamentul 23
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE
Rasmus Andresen

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanța semestrului 
european ca instrument care să asigure 
coordonarea politicilor; salută creșterea 
accentului pus pe durabilitatea mediului și 
pe punerea în aplicare a obiectivelor de 
dezvoltare durabilă în rapoartele de țară;

3. subliniază importanța semestrului 
european ca instrument care să asigure 
coordonarea și coerența politicilor; salută 
creșterea accentului pus pe durabilitatea 
mediului și pe punerea în aplicare a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă în 
rapoartele de țară; solicită ca semestrul 
european să aibă un rol mai important în 
garantarea faptului că UE își îndeplinește 
angajamentele asumate în cadrul 
Acordului de la Paris privind limitarea 
încălzirii globale la 1,5 grade; solicită, 
îndeosebi, întărirea legăturilor cu 
planurile naționale privind energia și 
clima, inclusiv la redactarea 
recomandărilor specifice fiecărei țări;

Or. en

Amendamentul 24
Tamás Deutsch

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanța semestrului 
european ca instrument care să asigure 
coordonarea politicilor; salută creșterea 

3. subliniază importanța semestrului 
european ca instrument care să asigure 
coordonarea politicilor; consideră că este 
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accentului pus pe durabilitatea mediului 
și pe punerea în aplicare a obiectivelor de 
dezvoltare durabilă în rapoartele de țară;

de importanță vitală păstrarea scopului și 
funcției inițiale ale semestrului european, 
întrucât acesta a fost înființat pentru a 
asigura un cadru de coordonare a 
politicilor economice din întreaga Uniune 
Europeană, iar promovarea creșterii 
durabile în mod durabil înseamnă 
promovarea unor politici bugetare, 
reforme structurale și investiții 
responsabile;

Or. en

Amendamentul 25
Olivier Chastel, Moritz Körner, Nils Torvalds, Valerie Hayer

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanța semestrului 
european ca instrument care să asigure 
coordonarea politicilor; salută creșterea 
accentului pus pe durabilitatea mediului și 
pe punerea în aplicare a obiectivelor de 
dezvoltare durabilă în rapoartele de țară;

3. subliniază importanța semestrului 
european ca instrument care să asigure 
coordonarea politicilor; sprijină întărirea 
legăturii dintre politica de coeziune și 
recomandările specifice fiecărei țări 
formulate de Comisie în contextul 
semestrului european; salută creșterea 
accentului pus pe durabilitatea mediului și 
pe punerea în aplicare a obiectivelor de 
dezvoltare durabilă în rapoartele de țară;

Or. en

Amendamentul 26
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Olivier Chastel

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanța semestrului 
european ca instrument care să asigure 
coordonarea politicilor; salută creșterea 

3. subliniază importanța semestrului 
european ca instrument care să asigure 
coordonarea politicilor macroeconomice, 
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accentului pus pe durabilitatea mediului și 
pe punerea în aplicare a obiectivelor de 
dezvoltare durabilă în rapoartele de țară;

cu schimbarea accentului de pe 
stabilitatea macroeconomică pe 
dezvoltarea durabilă; salută creșterea 
accentului pus pe durabilitatea mediului și 
a climei și pe punerea în aplicare a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă în 
rapoartele de țară;

Or. en

Amendamentul 27
Alfred Sant

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanța semestrului 
european ca instrument care să asigure 
coordonarea politicilor; salută creșterea 
accentului pus pe durabilitatea mediului și 
pe punerea în aplicare a obiectivelor de 
dezvoltare durabilă în rapoartele de țară;

3. subliniază importanța semestrului 
european ca instrument care să asigure 
coordonarea politicilor; salută creșterea 
accentului pus pe durabilitatea mediului și 
pe punerea în aplicare a obiectivelor de 
dezvoltare durabilă în rapoartele de țară; 
insistă că sunt necesare eforturi mai 
susținute pentru protecția și modernizarea 
modelului social european;

Or. en

Amendamentul 28
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. evidențiază că semestrul european 
trebuie să contribuie în mod constant la 
eliminarea inegalităților sociale, 
economice, teritoriale și a celor legate de 
creștere și investiții, precum și a 
disparităților dintre statele membre și 
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regiuni; subliniază că trebuie depuse mai 
multe eforturi pentru a sprijini statele 
membre și regiunile care se confruntă cu 
o creștere mai lentă, cu inegalități mai 
pronunțate și cu un nivel mai ridicat al 
șomajului, în special în ceea ce privește 
tinerii;

Or. en

Amendamentul 29
Elisabetta Gualmini, Margarida Marques

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. salută noul angajament al 
Comisiei de a revizui regulile actuale ale 
Pactului de stabilitate și de creștere, care 
nu mai sunt adecvate în această perioadă 
de stagnare economică și investiții 
insuficiente; consideră, prin urmare, că 
este necesară o mai mare flexibilitate 
pentru stimularea creșterii și a 
investițiilor publice în mediu și în 
domeniul social, pentru a combate criza 
climatică și urmările sociale ale acesteia;

Or. en

Amendamentul 30
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, 
Olivier Chastel

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește, de exemplu, rolul 
important al fondurilor de coeziune 
pentru realizarea în statele membre a 
ODD-urilor și a Pilonului european al 
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drepturilor sociale;

Or. en

Amendamentul 31
Elisabetta Gualmini

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. de asemenea, invită Comisia să 
introducă o „regulă de aur” pentru 
investițiile publice, în special pentru cele 
din domeniile mediului și social, care să 
permită realizarea de investiții fără 
aplicarea regulilor Pactului de stabilitate 
și de creștere referitoare la datorii și 
deficite; subliniază că, în calitate de buget 
de investiții, contribuțiile statelor membre 
la bugetul UE bazate pe VNB sau 
cofinanțarea de către statele membre a 
programelor UE ar putea fi luate în 
considerare în acest sens; 

Or. en

Amendamentul 32
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază că este necesar să fie 
revizuit Pactul de stabilitate și de creștere 
cu luarea în considerare a 
recomandărilor Consiliului bugetar 
european, pentru a răspunde riscurilor pe 
care le prezintă schimbările climatice și 
creșterea mai lentă, precum și pentru a 
elimina elementele prociclice din normele 
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bugetare ale UE, a atrage investiții 
durabile și a realiza convergența 
economică, socială și teritorială;

Or. en

Amendamentul 33
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. reamintește, ca un alt exemplu, 
efectul puternic al investițiilor în 
domeniul cercetării și dezvoltării, inclusiv 
asupra îmbunătățirii calificărilor 
tinerilor, precum și în productivitatea 
statelor membre și atrage atenția asupra 
paradoxului creat de acest fapt și dorința 
neschimbată în ultimii ani și pentru 
perioada următoare manifestată de unele 
state membre de a determina un nivel 
scăzut al obiectivelor politicilor UE în 
acest sens;

Or. en

Amendamentul 34
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Marco Zanni, Valentino Grant

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută rapoartele privind 
performanța pieței unice, rapoarte care 
vor demonta miturile din jurul abordării 
„contributori și beneficiari neți” privind 
bugetul UE, prin furnizarea de cifre care 
demonstrează beneficiile oferite statelor 
membre de accesul la piața unică;

eliminat



PE646.935v01-00 20/37 AM\1197503RO.docx

RO

Or. fr

Amendamentul 35
Clotilde Armand

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută rapoartele privind 
performanța pieței unice, rapoarte care vor 
demonta miturile din jurul abordării 
„contributori și beneficiari neți” privind 
bugetul UE, prin furnizarea de cifre care 
demonstrează beneficiile oferite statelor 
membre de accesul la piața unică;

4. salută rapoartele privind 
performanța pieței unice, rapoarte care vor 
demonta miturile din jurul abordării 
„contributori și beneficiari neți” privind 
bugetul UE, prin furnizarea de cifre care 
demonstrează beneficiile oferite tuturor 
statelor membre de accesul la piața unică; 
observă că abordarea „contributori și 
beneficiari neți” nu ține seama, de 
asemenea, de contextul economic general, 
în special de fluxurile de capital dintre 
statele membre ale UE sau de transferul 
de bogăție sub forma „exodului de 
creieri”, lucrătorii înalt calificați din 
periferie deplasându-se către centru;

Or. en

Amendamentul 36
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută rapoartele privind 
performanța pieței unice, rapoarte care vor 
demonta miturile din jurul abordării 
„contributori și beneficiari neți” privind 
bugetul UE, prin furnizarea de cifre care 
demonstrează beneficiile oferite statelor 
membre de accesul la piața unică;

4. observă că rapoartele privind 
performanța pieței unice demontează 
miturile din jurul abordării „contributori și 
beneficiari neți” privind bugetul UE, prin 
furnizarea de cifre care demonstrează 
beneficiile oferite statelor membre de 
accesul la piața unică; consideră că 
reformarea și consolidarea resurselor 
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proprii ale UE vor contribui de asemenea 
la acest obiectiv;

Or. en

Amendamentul 37
Olivier Chastel, Fabienne Keller, Clotilde Armand, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, 
Moritz Körner, Valerie Hayer

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută rapoartele privind 
performanța pieței unice, rapoarte care vor 
demonta miturile din jurul abordării 
„contributori și beneficiari neți” privind 
bugetul UE, prin furnizarea de cifre care 
demonstrează beneficiile oferite statelor 
membre de accesul la piața unică;

4. salută rapoartele privind 
performanța pieței unice, rapoarte care vor 
demonta miturile din jurul abordării 
„contributori și beneficiari neți” privind 
bugetul UE, prin furnizarea de cifre care 
demonstrează beneficiile oferite statelor 
membre de accesul la piața unică și 
solidaritatea dintre economiile noastre;

Or. en

Amendamentul 38
Nicolae Ștefănuță

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. observă cât de importante sunt 
negocierile privind viitorul CFM în sensul 
stabilirii cadrului bugetar pentru 
următorii ani, care constituie un 
instrument esențial nu numai pentru 
finanțarea UE și pentru politicile viitoare, 
ci mai ales pentru coerența generală a 
semestrului european; orice întârziere va 
afecta negativ amploarea semestrului 
european; invită, prin urmare, Consiliul 
să avanseze în procesul de negociere a 
CFM;
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Or. en

Amendamentul 39
Olivier Chastel, Fabienne Keller, Clotilde Armand, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, 
Moritz Körner, Valerie Hayer

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește că lupta împotriva 
evaziunii fiscale și a evitării sarcinilor 
fiscale se poate solda cu rezultate pozitive 
numai dacă se realizează un efort comun 
la nivel european;

Or. en

Amendamentul 40
Hélène Laporte

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța unui buget 
al Uniunii finanțat în mod corespunzător, 
pentru a aborda atât provocările comune, 
cât și așteptările cetățenilor; reamintește 
poziția Parlamentului, care solicită un 
buget al UE solid și credibil și un acord 
privind reformarea resurselor proprii ale 
Uniunii, acestea fiind condițiile necesare 
pentru a-și da aprobarea; solicită 
Comisiei să adopte o metodologie mai 
transparentă, mai strictă și mai 
cuprinzătoare pentru integrarea aspectelor 
legate de climat și de biodiversitate, 
implicând, în același timp, Parlamentul în 
acest proces;

5. solicită Comisiei să adopte o 
metodologie mai transparentă, mai strictă 
și mai cuprinzătoare pentru integrarea 
aspectelor legate de climat și de 
biodiversitate, implicând, în același timp, 
Parlamentul în acest proces;

Or. fr
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Amendamentul 41
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța unui buget al 
Uniunii finanțat în mod corespunzător, 
pentru a aborda atât provocările comune, 
cât și așteptările cetățenilor; reamintește 
poziția Parlamentului, care solicită un 
buget al UE solid și credibil și un acord 
privind reformarea resurselor proprii ale 
Uniunii, acestea fiind condițiile necesare 
pentru a-și da aprobarea; solicită Comisiei 
să adopte o metodologie mai transparentă, 
mai strictă și mai cuprinzătoare pentru 
integrarea aspectelor legate de climat și de 
biodiversitate, implicând, în același timp, 
Parlamentul în acest proces;

5. subliniază importanța unui buget al 
Uniunii finanțat în mod corespunzător și în 
măsură suficientă, pentru a aborda atât 
provocările comune, cât și așteptările 
cetățenilor; reamintește poziția 
Parlamentului, care solicită un buget al UE 
solid și credibil și un acord privind 
reformarea resurselor proprii ale Uniunii, 
acestea fiind condițiile necesare pentru a-și 
da aprobarea; reafirmă poziția fermă a 
Parlamentului de a nu accepta nicio 
reducere în legătură cu politicile de 
coeziune și subliniază că bugetul pentru 
politicile de coeziune trebuie majorat, 
pentru a-i menține și a-i întări valoarea 
adăugată europeană, contribuind astfel la 
creșterea economică, la incluziunea 
socială și teritorială, la inovare și la 
protecția mediului; solicită Comisiei să 
adopte o metodologie mai transparentă, 
mai strictă și mai cuprinzătoare pentru 
integrarea aspectelor legate de climă și de 
biodiversitate, implicând, în același timp, 
Parlamentul în acest proces;

Or. en

Amendamentul 42
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța unui buget al 5. subliniază importanța unui buget al 
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Uniunii finanțat în mod corespunzător, 
pentru a aborda atât provocările comune, 
cât și așteptările cetățenilor; reamintește 
poziția Parlamentului, care solicită un 
buget al UE solid și credibil și un acord 
privind reformarea resurselor proprii ale 
Uniunii, acestea fiind condițiile necesare 
pentru a-și da aprobarea; solicită Comisiei 
să adopte o metodologie mai transparentă, 
mai strictă și mai cuprinzătoare pentru 
integrarea aspectelor legate de climat și de 
biodiversitate, implicând, în același timp, 
Parlamentul în acest proces;

Uniunii finanțat în mod corespunzător, 
pentru a aborda atât provocările comune, 
cât și așteptările cetățenilor; reamintește 
poziția Parlamentului, care solicită un 
buget al UE solid și credibil și un acord 
privind reformarea resurselor proprii ale 
Uniunii, acestea fiind condițiile necesare 
pentru a-și da aprobarea; solicită Comisiei 
să adopte o metodologie mai transparentă, 
mai strictă și mai cuprinzătoare pentru 
integrarea aspectelor legate de schimbările 
climatice și de biodiversitate, inclusiv să 
revizuiască indicatorii de performanță, 
pentru stabilirea și tratarea 
cheltuielilor pertinente pentru climă și 
biodiversitate, preîntâmpinarea acordării 
de sprijin financiar pentru măsuri 
dăunătoare și monitorizarea impactului 
pe termen mediu și lung al integrării 
aspectelor climatice asupra atenuării 
schimbărilor climatice și a adaptării la 
acestea, cu implicarea Parlamentului în 
acest proces; reamintește că viitorul buget 
al UE trebuie să contribuie la integrarea 
aspectelor climatice și a celor legate de 
biodiversitate dincolo de ponderea 
cheltuielilor specifice, prin integrarea 
dimensiunii sociale și a dimensiunii 
climatice în procesele decizionale ale 
tuturor politicilor importante și în tot 
cuprinsul ciclului politic;

Or. en

Amendamentul 43
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE
Rasmus Andresen

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța unui buget 
al Uniunii finanțat în mod corespunzător, 
pentru a aborda atât provocările comune, 

5. subliniază că bugetul UE și cadrul 
financiar multianual trebuie să fie 
finanțate în măsură suficientă pentru a 
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cât și așteptările cetățenilor; reamintește 
poziția Parlamentului, care solicită un 
buget al UE solid și credibil și un acord 
privind reformarea resurselor proprii ale 
Uniunii, acestea fiind condițiile necesare 
pentru a-și da aprobarea; solicită Comisiei 
să adopte o metodologie mai transparentă, 
mai strictă și mai cuprinzătoare pentru 
integrarea aspectelor legate de climat și de 
biodiversitate, implicând, în același timp, 
Parlamentul în acest proces;

aborda atât provocările comune, cât și 
așteptările cetățenilor și pentru a contribui 
în mod semnificativ la o creștere durabilă 
în statele membre ale UE; reamintește 
poziția Parlamentului, care solicită un 
buget al UE solid și credibil și un acord 
privind reformarea resurselor proprii ale 
Uniunii, acestea fiind condițiile necesare 
pentru a-și da aprobarea; solicită Comisiei 
să adopte o metodologie mai transparentă, 
mai strictă și mai cuprinzătoare pentru 
urmărirea cheltuielilor și pentru 
integrarea aspectelor legate de climă, 
biodiversitate și contabilitate, precum și 
pentru adoptarea unor orientări prin care 
să se asigure compatibilitatea tuturor 
cheltuielilor UE cu Acordul de la Paris în 
ceea ce privește limitarea încălzirii 
globale la mai puțin de 1,5 grade; solicită 
Comisiei Europene să prezinte cât mai 
curând posibil, dar nu mai târziu de iulie 
2020, o propunere detaliată privind cadrul 
financiar multianual și solicită ca 
Parlamentul să fie implicat în procesul 
decizional;

Or. en

Amendamentul 44
Olivier Chastel, Fabienne Keller, Clotilde Armand, Mauri Pekkarinen, Martin Hojsík, 
Nils Torvalds, Valerie Hayer

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța unui buget al 
Uniunii finanțat în mod corespunzător, 
pentru a aborda atât provocările comune, 
cât și așteptările cetățenilor; reamintește 
poziția Parlamentului, care solicită un 
buget al UE solid și credibil și un acord 
privind reformarea resurselor proprii ale 
Uniunii, acestea fiind condițiile necesare 
pentru a-și da aprobarea; solicită Comisiei 
să adopte o metodologie mai transparentă, 

5. subliniază importanța unui buget al 
Uniunii finanțat în mod corespunzător, 
pentru a aborda atât provocările comune, 
cât și așteptările cetățenilor, asigurând 
totodată coerența politicilor; reamintește 
poziția Parlamentului, care solicită un 
buget al UE solid și credibil atât pentru 
politicile tradiționale, cât și pentru noile 
provocări, precum și un acord privind 
reformarea resurselor proprii ale Uniunii, 
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mai strictă și mai cuprinzătoare pentru 
integrarea aspectelor legate de climat și de 
biodiversitate, implicând, în același timp, 
Parlamentul în acest proces;

acestea fiind condițiile necesare pentru a-și 
da aprobarea; reamintește că, pentru a-și 
putea îndeplini obligațiile stabilite de 
Acordul de la Paris privind schimbările 
climatice, contribuția UE la realizarea 
obiectivului climatic trebuie să reprezinte 
30% din cheltuieli în CFM pentru 2021-
2027; reamintește, în special, că CFM 
trebuie să conțină un fond pentru 
echitatea tranziției și o garanție pentru 
tineret și trebuie să aducă o contribuție 
corespunzătoare la realizarea pactului 
ecologic european; solicită Comisiei să 
adopte o metodologie mai transparentă, 
mai strictă și mai cuprinzătoare pentru 
integrarea aspectelor legate de climă și de 
biodiversitate, implicând, în același timp, 
Parlamentul în acest proces;

Or. en

Amendamentul 45
Lefteris Christoforou

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța unui buget al 
Uniunii finanțat în mod corespunzător, 
pentru a aborda atât provocările comune, 
cât și așteptările cetățenilor; reamintește 
poziția Parlamentului, care solicită un 
buget al UE solid și credibil și un acord 
privind reformarea resurselor proprii ale 
Uniunii, acestea fiind condițiile necesare 
pentru a-și da aprobarea; solicită Comisiei 
să adopte o metodologie mai transparentă, 
mai strictă și mai cuprinzătoare pentru 
integrarea aspectelor legate de climat și de 
biodiversitate, implicând, în același timp, 
Parlamentul în acest proces;

5. subliniază importanța unui buget al 
Uniunii finanțat în mod corespunzător, 
pentru a aborda atât provocările comune, 
cât și așteptările cetățenilor; reamintește 
poziția Parlamentului, care solicită un 
buget al UE solid și credibil în domeniul 
social și al dezvoltării și un acord privind 
reformarea resurselor proprii ale Uniunii, 
acestea fiind condițiile necesare pentru a-și 
da aprobarea; solicită Comisiei să adopte o 
metodologie mai transparentă, mai strictă 
și mai cuprinzătoare pentru integrarea 
aspectelor legate de climat și de 
biodiversitate, implicând, în același timp, 
Parlamentul în acest proces;

Or. el
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Amendamentul 46
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța unui buget al 
Uniunii finanțat în mod corespunzător, 
pentru a aborda atât provocările comune, 
cât și așteptările cetățenilor; reamintește 
poziția Parlamentului, care solicită un 
buget al UE solid și credibil și un acord 
privind reformarea resurselor proprii ale 
Uniunii, acestea fiind condițiile necesare 
pentru a-și da aprobarea; solicită Comisiei 
să adopte o metodologie mai transparentă, 
mai strictă și mai cuprinzătoare pentru 
integrarea aspectelor legate de climat și de 
biodiversitate, implicând, în același timp, 
Parlamentul în acest proces;

5. subliniază importanța unui buget al 
Uniunii finanțat în mod corespunzător, 
pentru a aborda atât provocările comune, 
cât și așteptările cetățenilor; reamintește 
poziția Parlamentului, care solicită un 
buget al UE solid și credibil și un acord 
privind reformarea resurselor proprii ale 
Uniunii, acestea fiind condițiile necesare 
pentru a-și da aprobarea; solicită Comisiei 
să adopte o metodologie mai echitabilă, 
mai transparentă, mai strictă și mai 
cuprinzătoare pentru integrarea aspectelor 
legate de climă și de biodiversitate, 
implicând, în același timp, Parlamentul în 
acest proces;

Or. en

Amendamentul 47
Erik Bergkvist

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. atrage atenția asupra rolului vital 
al politicii de coeziune ca principala 
politică de investiții publice din Europa și 
subliniază, prin urmare, nevoia majorării 
bugetului pentru politica de coeziune în 
perioada 2021-2027, menținându-i 
valoarea adăugată europeană, 
contribuind astfel la o creștere economică 
durabilă și la crearea de locuri de muncă 
ecologice, la incluziunea socială, la 
inovare și la protecția mediului, inclusiv 
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la realizarea obiectivelor climatice incluse 
în Acordul de la Paris; de asemenea, 
politica de coeziune va avea un rol 
determinant în asigurarea unei tranziții 
juste și echitabile din punct de vedere 
social;

Or. en

Amendamentul 48
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că tranziția către acest 
nou model al creșterii necesită investiții 
considerabile, unele instrumente 
prevăzute pentru CFM 2021-2027 fiind în 
măsură să joace un rol important în 
sprijinirea tranziției ecologice;

Or. en

Amendamentul 49
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Marco Zanni, Valentino Grant

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că statele membre și 
regiunile au puncte de plecare diferite, 
atunci când este vorba de tranziție; 
consideră că Mecanismul pentru o 
tranziție justă ar trebui să asigure o 
tranziție corespunzătoare, favorabilă 
incluziunii și justă pentru toți;

6. consideră că statele membre și 
regiunile au puncte de plecare diferite, 
atunci când este vorba de tranziție;

Or. fr
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Amendamentul 50
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că statele membre și 
regiunile au puncte de plecare diferite, 
atunci când este vorba de tranziție; 
consideră că Mecanismul pentru o tranziție 
justă ar trebui să asigure o tranziție 
corespunzătoare, favorabilă incluziunii și 
justă pentru toți;

6. subliniază că statele membre și 
regiunile au puncte de plecare diferite, 
atunci când este vorba de tranziția către o 
economie mai ecologică, și, prin urmare, 
unele dintre ele vor fi expuse într-o 
măsură mult mai mare riscurilor 
economice și sociale; atrage atenția 
asupra faptului că Mecanismul pentru o 
tranziție justă trebuie să asigure o tranziție 
corespunzătoare, favorabilă incluziunii și 
justă pentru toți; regretă, în acest sens, că 
propunerea financiară actuală privind 
Fondul pentru o tranziție justă se va 
dovedi, cel mai probabil, insuficientă 
pentru realizarea acestui obiectiv;

Or. en

Amendamentul 51
Erik Bergkvist

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că statele membre și 
regiunile au puncte de plecare diferite, 
atunci când este vorba de tranziție; 
consideră că Mecanismul pentru o tranziție 
justă ar trebui să asigure o tranziție 
corespunzătoare, favorabilă incluziunii și 
justă pentru toți;

6. consideră că statele membre și 
regiunile au puncte de plecare diferite, 
atunci când este vorba de tranziție; 
consideră că Mecanismul pentru o tranziție 
justă ar trebui să asigure o tranziție 
corespunzătoare, favorabilă incluziunii și 
justă pentru toți; evidențiază că semestrul 
european trebuie să contribuie în mod 
consecvent la eliminarea inegalităților 
sociale, economice și teritoriale și a 
disparităților dintre regiunile Uniunii, 
fiind, așadar, necesari noi indicatori, care 
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să se axeze pe aspectele sociale;

Or. en

Amendamentul 52
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că statele membre și 
regiunile au puncte de plecare diferite, 
atunci când este vorba de tranziție; 
consideră că Mecanismul pentru o tranziție 
justă ar trebui să asigure o tranziție 
corespunzătoare, favorabilă incluziunii și 
justă pentru toți;

6. consideră că statele membre și 
regiunile au puncte de plecare diferite, 
atunci când este vorba de tranziție, iar 
eforturile depuse deja nu trebuie 
neglijate; consideră că Mecanismul pentru 
o tranziție justă ar trebui să asigure o 
tranziție corespunzătoare, favorabilă 
incluziunii și justă pentru toți cei care sunt 
afectați de transformarea ecologică și 
climatică în sensul unei economii neutre 
în ceea ce privește emisiile de carbon;

Or. en

Amendamentul 53
Nicolae Ștefănuță

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că statele membre și 
regiunile au puncte de plecare diferite, 
atunci când este vorba de tranziție; 
consideră că Mecanismul pentru o tranziție 
justă ar trebui să asigure o tranziție 
corespunzătoare, favorabilă incluziunii și 
justă pentru toți;

6. consideră că statele membre și 
regiunile au puncte de plecare diferite, 
atunci când este vorba de tranziție; 
consideră că Mecanismul pentru o tranziție 
justă ar trebui să asigure o tranziție 
corespunzătoare, favorabilă incluziunii și 
justă pentru toți, devenind astfel un 
mecanism eficace care să poată acorda 
asistența tehnică necesară regiunilor mai 
puțin dezvoltate;
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Or. en

Amendamentul 54
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că statele membre și 
regiunile au puncte de plecare diferite, 
atunci când este vorba de tranziție; 
consideră că Mecanismul pentru o tranziție 
justă ar trebui să asigure o tranziție 
corespunzătoare, favorabilă incluziunii și 
justă pentru toți;

6. consideră că statele membre și 
regiunile au puncte de plecare diferite, 
atunci când este vorba de tranziție; 
consideră că Mecanismul pentru o tranziție 
justă ar trebui să asigure o tranziție 
corespunzătoare, favorabilă incluziunii, 
justă și egală pentru toți, mai ales pentru 
statele membre care au un VNB pe cap de 
locuitor mai scăzut;

Or. en

Amendamentul 55
Alfred Sant

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că statele membre și 
regiunile au puncte de plecare diferite, 
atunci când este vorba de tranziție; 
consideră că Mecanismul pentru o tranziție 
justă ar trebui să asigure o tranziție 
corespunzătoare, favorabilă incluziunii și 
justă pentru toți;

6. consideră că statele membre și 
regiunile au puncte de plecare diferite, 
atunci când este vorba de tranziție; 
consideră că Mecanismul pentru o tranziție 
justă ar trebui să asigure o tranziție 
corespunzătoare, favorabilă incluziunii și 
justă pentru toți, nu în ultimul rând pentru 
insule;

Or. en

Amendamentul 56
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, 
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Olivier Chastel

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. salută inițiativa Comisiei de a 
prezenta un plan de investiții pentru o 
Europă durabilă ca pe un adevărat 
catalizator pentru investițiile necesare 
realizării Pactului ecologic european;

Or. en

Amendamentul 57
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. reamintește importanța finalizării 
uniunii economice și monetare, care să 
aibă o capacitate bugetară centrală 
capabilă să răspundă șocurilor 
macroeconomice cu ajutorul unor 
instrumente precum Sistemul european de 
reasigurare pentru indemnizațiile de 
șomaj și Funcția europeană de stabilizare 
a investițiilor; ia act de propunerile 
privind crearea unui instrument bugetar 
pentru convergență și competitivitate 
destinat zonei euro și a unui program de 
sprijin pentru reforme; consideră că 
structura de administrare trebuie să fie 
supusă unui control democratic și își 
exprimă temerea că acest instrument 
poate să nu aibă relevanță 
macroeconomică dacă este prea mic;

Or. en

Amendamentul 58
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Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma

Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. subliniază că este important 
pentru resursele bugetare ale UE și ale 
statelor sale membre să se combată 
frauda fiscală, evitarea obligațiilor fiscale 
și planificarea fiscală agresivă; 
reamintește că investițiile în această luptă 
readuc puterea financiară la bugetele 
naționale într-un mod mult mai simplu și 
mai sistematic decât orice economie 
realizată din contul bugetului UE; 
consideră că tehnologiile digitale vor 
afecta modul în care este creată în cadrul 
economiei valoarea adăugată și că 
sistemul de impozitare european trebuie 
reformat pentru a putea face față acestei 
transformări;

Or. en

Amendamentul 59
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Pierre Larrouturou

Proiect de aviz
Punctul 6 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6d. consideră că flexibilitatea Pactului 
de stabilitate și de creștere trebuie 
revăzută din nou pentru a ține seama de 
eforturile statelor membre prin care 
acestea sprijină, prin intermediul 
investițiilor publice, tranziția echitabilă și 
favorabilă incluziunii către o economie 
ecologică și digitală competitivă; repetă 
faptul că sumele cu care statele membre 
contribuie la bugetul UE și/sau la 
cofinanțarea națională a programelor UE 
și care reprezintă contribuții la un buget 
de investiții cu caracter anticiclic, aliniat 
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la obiectivele de dezvoltare durabilă, 
trebuie excluse din calculul deficitelor 
naționale;

Or. en

Amendamentul 60
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini

Proiect de aviz
Punctul 6 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6e. subliniază că orice reformă fiscală 
care vizează ecologizarea bugetelor 
naționale trebuie concepută astfel încât să 
se evite majorarea sarcinii fiscale asupra 
contribuabililor;

Or. en

Amendamentul 61
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE
Rasmus Andresen

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să continue 
consolidarea responsabilității democratice 
a semestrului european.

7. atrage atenția asupra lipsei unei 
răspunderi democratice în procesul de 
stabilire a priorităților în cadrul 
semestrului european; îndeamnă Comisia 
să aibă în vedere acordarea unui rol mai 
important Parlamentului European în 
guvernanța semestrului european;

Or. en

Amendamentul 62
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Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să continue 
consolidarea responsabilității democratice 
a semestrului european.

7. îndeamnă Comisia să continue 
consolidarea responsabilității democratice 
a semestrului european;

Or. en

Amendamentul 63
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să continue 
consolidarea responsabilității democratice 
a semestrului european.

7. invită Comisia să continue 
consolidarea răspunderii democratice a 
semestrului european și invită statele 
membre să implice parlamentele 
naționale, partenerii sociali și părțile 
interesate vizate într-o colaborare mai 
strânsă cu Parlamentul European în 
contextul semestrului european pentru 
coordonarea politicilor macroeconomice;

Or. en

Amendamentul 64
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să continue 
consolidarea responsabilității democratice 
a semestrului european.

7. invită Comisia să continue 
consolidarea răspunderii democratice a 
semestrului european, mai ales prin 
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întărirea rolului parlamentelor naționale 
în raport cu guvernele respective;

Or. en

Amendamentul 65
Hélène Laporte

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. se disociază de recomandările 
făcute de Comisia Europeană statelor 
membre în vederea reducerii 
dezechilibrelor macroeconomice; 
reamintește că ritmul lent al creșterii, 
inflația galopantă, creșterea sărăciei și a 
inegalităților sociale pot fi atribuite 
reformelor structurale puse în aplicare de 
guvernele naționale sub presiunea 
Comisiei Europene;

Or. fr

Amendamentul 66
Bogdan Rzońca

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. consideră că, pentru a realiza o 
creștere durabilă, UE trebuie să treacă de 
la politici monetare experimentale, noi și 
nesustenabile la investiții tradiționale, 
bazate pe dovezi și favorabile creșterii, la 
implementarea cuprinzătoare și 
neselectivă a SGP și la reforme 
structurale;

Or. en
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Amendamentul 67
Bogdan Rzońca

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. subliniază că sunt necesare 
reforme structurale în statele membre 
pentru a crea condițiile necesare pentru o 
creștere durabilă;

Or. en

Amendamentul 68
Bogdan Rzońca

Proiect de aviz
Punctul 7 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. consideră că ratele dobânzilor 
aproape de zero denaturează în mod grav 
alocarea intertemporală a capitalului; 
observă că un randament constant 
afectează grav modelul tradițional de 
împrumuturi și de creditare al băncilor și 
le determină să se implice în activități 
comerciale mai riscante;

Or. en


