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Amendamentul 1
Álvaro Amaro

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că coeziunea este unul 
dintre obiectivele UE, astfel cum este 
prevăzut la articolul 3 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană și definit la articolul 
174 din TFUE, fiind o competență partajată 
între UE și statele membre; subliniază că 
politica de coeziune este una dintre cele 
mai importante politici ale UE și este, 
totodată, principala sa politică de investiții, 
având alocată în buget suma de 351,8 
miliarde EUR pentru perioada 2014-2020: 
o treime din CFM;

1. reamintește că coeziunea este unul 
dintre obiectivele UE, astfel cum este 
prevăzut la articolul 3 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană și definit la articolul 
174 din TFUE, fiind o competență partajată 
între UE și statele membre; subliniază că 
politica de coeziune este - și ar trebui să 
fie și mai departe în următorul CFM - una 
dintre cele mai importante politici ale UE 
și este, totodată, principala sa politică de 
investiții publice, având alocată în buget 
suma de 351,8 miliarde EUR pentru 
perioada 2014-2020: o treime din CFM;

Or. en

Amendamentul 2
Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki, Stelios Kympouropoulos

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că coeziunea este unul 
dintre obiectivele UE, astfel cum este 
prevăzut la articolul 3 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană și definit la articolul 
174 din TFUE, fiind o competență partajată 
între UE și statele membre; subliniază că 
politica de coeziune este una dintre cele 
mai importante politici ale UE și este, 
totodată, principala sa politică de investiții, 
având alocată în buget suma de 351,8 
miliarde EUR pentru perioada 2014-2020: 
o treime din CFM;

1. reamintește că coeziunea este unul 
dintre obiectivele UE, astfel cum este 
prevăzut la articolul 3 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană și definit la articolul 
174 din TFUE, fiind o competență partajată 
între UE și statele membre; subliniază că 
politica de coeziune este una dintre cele 
mai importante politici ale UE și este, 
totodată, principala sa politică de investiții 
publice, având alocată în buget suma de 
351,8 miliarde EUR pentru perioada 2014-
2020: o treime din CFM; insistă că nu ar 
trebui să se efectueze mai multe reduceri 
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ale bugetului destinat politicii de 
coeziune;

Or. en

Amendamentul 3
Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că regiunile 
ultraperiferice menționate la articolul 349 
din TFUE beneficiază de măsuri 
specifice, mai ales în cadrul politicii de 
coeziune, în ceea ce privește condițiile de 
accesare a fondurilor, necesare și 
indispensabile pentru a le promova 
dezvoltarea durabilă și a îndeplini astfel 
obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), 
dată fiind situația lor economică și 
socială, puternicul impact structural pe 
care îl au depărtarea lor geografică și 
expunerea lor deosebită la efectele 
aferente schimbărilor climatice; 

Or. fr

Amendamentul 4
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că politica de coeziune 
are la bază o politică de solidaritate, 
urmărind obiectivul său stabilit prin tratat 
de promovare și sprijinire a dezvoltării 
armonioase per ansamblu a statelor 
membre și a regiunilor, și vizează o 

2. subliniază că politica de coeziune 
are la bază o politică de solidaritate, 
urmărind obiectivul său stabilit prin tratat 
de promovare și sprijinire a dezvoltării 
generale armonioase a statelor membre și 
a regiunilor, și vizează o reducere a 



AM\1188280RO.docx 5/23 PE641.111v01-00

RO

reducere a disparităților economice, sociale 
și teritoriale dintre regiunile UE și din 
interiorul acestora, precum și asigurarea 
faptului că nicio regiune nu este lăsată în 
urmă; consideră că aceasta generează 
creștere și locuri de muncă în întreaga 
Uniune și contribuie la realizarea 
principalelor obiective și priorități ale 
Uniunii, printre care țintele acesteia în 
materie de climă și energie, precum și de 
creștere economică inteligentă, sustenabilă 
și favorabilă incluziunii;

disparităților economice, sociale și 
teritoriale dintre regiunile UE și și 
asigurarea faptului că nicio regiune nu este 
lăsată în urmă, luând în considerare 
provocările demografice și nevoile 
specifice ale zonelor depopulate și slab 
populate; consideră că aceasta generează 
creștere și locuri de muncă în întreaga 
Uniune și contribuie la realizarea 
principalelor obiective și priorități ale 
Uniunii, printre care țintele acesteia în 
materie de climă, energie, inovare, 
educație și incluziune socială, precum și 
de creștere economică inteligentă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii;

Or. es

Amendamentul 5
Maria Spyraki

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că politica de coeziune 
are la bază o politică de solidaritate, 
urmărind obiectivul său stabilit prin tratat 
de promovare și sprijinire a dezvoltării 
armonioase per ansamblu a statelor 
membre și a regiunilor, și vizează o 
reducere a disparităților economice, sociale 
și teritoriale dintre regiunile UE și din 
interiorul acestora, precum și asigurarea 
faptului că nicio regiune nu este lăsată în 
urmă; consideră că aceasta generează 
creștere și locuri de muncă în întreaga 
Uniune și contribuie la realizarea 
principalelor obiective și priorități ale 
Uniunii, printre care țintele acesteia în 
materie de climă și energie, precum și de 
creștere economică inteligentă, sustenabilă 
și favorabilă incluziunii;

2. subliniază că politica de coeziune 
are la bază o politică de solidaritate, 
urmărind obiectivul său stabilit prin tratat 
de promovare și sprijinire a dezvoltării 
generale armonioase a statelor membre și 
a regiunilor, și vizează o reducere a 
disparităților economice, sociale și 
teritoriale dintre regiunile UE și din 
interiorul acestora, precum și asigurarea 
faptului că nicio regiune nu este lăsată în 
urmă; observă că adiționalitatea 
garantează că fondurile structurale sunt 
utilizate în mod echilibrat și sustenabil, 
împreună cu toate sursele disponibile, 
inclusiv cu instrumentele financiare; 
consideră că aceasta generează creștere și 
locuri de muncă în întreaga Uniune și 
contribuie la realizarea principalelor 
obiective și priorități ale Uniunii, printre 
care țintele acesteia în materie de climă și 
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energie, precum și de creștere economică 
inteligentă, sustenabilă și favorabilă 
incluziunii;

Or. en

Amendamentul 6
Stelios Kympouropoulos

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că politica de coeziune 
are la bază o politică de solidaritate, 
urmărind obiectivul său stabilit prin tratat 
de promovare și sprijinire a dezvoltării 
armonioase per ansamblu a statelor 
membre și a regiunilor, și vizează o 
reducere a disparităților economice, sociale 
și teritoriale dintre regiunile UE și din 
interiorul acestora, precum și asigurarea 
faptului că nicio regiune nu este lăsată în 
urmă; consideră că aceasta generează 
creștere și locuri de muncă în întreaga 
Uniune și contribuie la realizarea 
principalelor obiective și priorități ale 
Uniunii, printre care țintele acesteia în 
materie de climă și energie, precum și de 
creștere economică inteligentă, sustenabilă 
și favorabilă incluziunii;

2. subliniază că politica de coeziune 
are la bază o politică de solidaritate, 
urmărind obiectivul său stabilit prin tratat 
de promovare și sprijinire a dezvoltării 
generale armonioase a statelor membre și 
a regiunilor, și vizează o reducere a 
disparităților economice, sociale și 
teritoriale dintre regiunile UE și din 
interiorul acestora, precum și asigurarea 
faptului că nicio regiune nu este lăsată în 
urmă; consideră că aceasta generează 
creștere și locuri de muncă în întreaga 
Uniune și contribuie la realizarea 
principalelor obiective și priorități ale 
Uniunii, printre care țintele acesteia în 
materie de climă și energie, precum și de 
creștere economică inteligentă, sustenabilă 
și favorabilă incluziunii; observă că este 
important să se reducă presiunea asupra 
regiunilor care suportă dezechilibrele 
generate de criza refugiaților;

Or. en

Amendamentul 7
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că politica de coeziune 
are la bază o politică de solidaritate, 
urmărind obiectivul său stabilit prin tratat 
de promovare și sprijinire a dezvoltării 
armonioase per ansamblu a statelor 
membre și a regiunilor, și vizează o 
reducere a disparităților economice, sociale 
și teritoriale dintre regiunile UE și din 
interiorul acestora, precum și asigurarea 
faptului că nicio regiune nu este lăsată în 
urmă; consideră că aceasta generează 
creștere și locuri de muncă în întreaga 
Uniune și contribuie la realizarea 
principalelor obiective și priorități ale 
Uniunii, printre care țintele acesteia în 
materie de climă și energie, precum și de 
creștere economică inteligentă, sustenabilă 
și favorabilă incluziunii;

2. Subliniază că politica de coeziune 
are la bază o politică de solidaritate, 
urmărind obiectivul său stabilit prin tratat 
de promovare și sprijinire a dezvoltării 
armonioase per ansamblu a statelor 
membre și a regiunilor, și vizează o 
reducere a disparităților economice, sociale 
și teritoriale dintre regiunile UE și din 
interiorul acestora, cooperarea 
interregională precum și asigurarea 
faptului că nicio regiune nu este lăsată în 
urmă; consideră că aceasta generează 
creștere și locuri de muncă în întreaga 
Uniune și contribuie la realizarea 
principalelor obiective și priorități ale 
Uniunii, printre care țintele acesteia în 
materie de climă și energie, infrastructură 
precum și de creștere economică 
inteligentă, sustenabilă și favorabilă 
incluziunii;

Or. ro

Amendamentul 8
Álvaro Amaro

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că politica de coeziune 
are la bază o politică de solidaritate, 
urmărind obiectivul său stabilit prin tratat 
de promovare și sprijinire a dezvoltării 
armonioase per ansamblu a statelor 
membre și a regiunilor, și vizează o 
reducere a disparităților economice, sociale 
și teritoriale dintre regiunile UE și din 
interiorul acestora, precum și asigurarea 
faptului că nicio regiune nu este lăsată în 
urmă; consideră că aceasta generează 
creștere și locuri de muncă în întreaga 
Uniune și contribuie la realizarea 

2. subliniază că politica de coeziune 
are la bază o politică de solidaritate, 
urmărind obiectivul său stabilit prin tratat 
de promovare și sprijinire a dezvoltării 
generale armonioase a statelor membre și 
a regiunilor, și vizează o reducere a 
disparităților economice, sociale și 
teritoriale dintre regiunile UE și din 
interiorul acestora, precum și asigurarea 
faptului că nicio regiune nu este lăsată în 
urmă, mai ales regiunile care 
înregistrează întârzieri; consideră că 
aceasta generează creștere și locuri de 
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principalelor obiective și priorități ale 
Uniunii, printre care țintele acesteia în 
materie de climă și energie, precum și de 
creștere economică inteligentă, sustenabilă 
și favorabilă incluziunii;

muncă în întreaga Uniune și contribuie la 
realizarea principalelor obiective și 
priorități ale Uniunii, printre care țintele 
acesteia în materie de climă și energie, 
precum și de creștere economică 
inteligentă, sustenabilă și favorabilă 
incluziunii;

Or. en

Amendamentul 9
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Stefania Zambelli

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că politica de coeziune 
are la bază o politică de solidaritate, 
urmărind obiectivul său stabilit prin tratat 
de promovare și sprijinire a dezvoltării 
armonioase per ansamblu a statelor 
membre și a regiunilor, și vizează o 
reducere a disparităților economice, sociale 
și teritoriale dintre regiunile UE și din 
interiorul acestora, precum și asigurarea 
faptului că nicio regiune nu este lăsată în 
urmă; consideră că aceasta generează 
creștere și locuri de muncă în întreaga 
Uniune și contribuie la realizarea 
principalelor obiective și priorități ale 
Uniunii, printre care țintele acesteia în 
materie de climă și energie, precum și de 
creștere economică inteligentă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii;

2. subliniază că politica de coeziune 
are la bază o politică de solidaritate, 
urmărind obiectivul său stabilit prin tratat 
de promovare și sprijinire a dezvoltării 
armonioase per ansamblu a statelor 
membre și a regiunilor, și vizează o 
reducere a disparităților economice, sociale 
și teritoriale dintre regiunile UE și din 
interiorul acestora, precum și asigurarea 
faptului că nicio regiune nu este lăsată în 
urmă; consideră că aceasta generează 
creștere și locuri de muncă în întreaga 
Uniune și contribuie la realizarea 
principalelor obiective și priorități ale 
Uniunii, cum ar fi economia circulară și 
creșterea sustenabilă și favorabilă 
incluziunii;

Or. en

Amendamentul 10
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2a. afirmă din nou că, pentru a realiza 
obiectivele politicii de coeziune, 
autoritățile regionale, locale, urbane și 
alte autorități trebuie să conlucreze și să 
stabilească un dialog cu organizațiile 
societății civile, inclusiv universități, 
organizații de mediu și grupuri ce 
reprezintă diversitatea etnică și religioasă, 
vârstnicii, persoanele cu dizabilități, 
orientarea sexuală sau identitatea de gen;

Or. es

Amendamentul 11
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Stefania Zambelli

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. amintește, în special, rolul pe care 
îl are politica de coeziune în domeniile 
energiei, schimbărilor climatice și 
atenuării efectelor acestora; reliefează 
importanța acestei politici pentru 
dezvoltarea infrastructurii necesare 
pentru a reduce diferențele teritoriale, 
sociale și economice dintre regiuni;

Or. en

Amendamentul 12
Tonino Picula

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. evidențiază că este necesar să se 
elimine deficitul bugetar de 3,5 miliarde 
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EUR în domeniul climei, să nu se 
cheltuiască fonduri publice pentru 
combustibilii fosili și să ne axăm mai mult 
pe combaterea schimbărilor climatice, 
astfel încât să respectăm Acordul de la 
Paris și să atingem neutralitatea netă a 
carbonului până în 2050 cel târziu;

Or. en

Amendamentul 13
Tonino Picula

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește că politica de coeziune 
este unul dintre cele mai importante 
instrumente care abordează prioritățile 
prezentate în proiectul de buget al Comisiei 
pentru 2020;

3. reamintește că politica de coeziune 
este unul dintre cele mai importante 
instrumente care abordează prioritățile 
prezentate în proiectul de buget al Comisiei 
pentru 2020; subliniază rentabilitatea 
investițiilor pe care o prezintă politica de 
coeziune, deoarece fiecare euro investit 
generează creștere economică și creează 
locuri de muncă în valoare de 2,74 EUR;

Or. en

Amendamentul 14
Martina Michels

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește că politica de coeziune 
este un instrument util pentru a sprijini 
primirea și integrarea migranților și 
insistă că, din solidaritate, bugetul UE 
pentru 2020 ar trebui să contribuie la 
rezolvarea dificultăților legate de 
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migrație;

Or. en

Amendamentul 15
Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. constată că exercițiul bugetar 2020 
este ultimul din actualul CFM și, prin 
urmare, evidențiază că este important să 
se pregătească noua perioadă financiară 
și ca adaptarea la aceasta să se facă fără 
probleme;

Or. en

Amendamentul 16
Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază că Fondul de coeziune 
pentru perioada 2021-2027 nu trebuie să 
scadă ca volum față de nivelurile din 
2020, chiar și în cazul Brexitului, și că 
noile inițiative ale UE trebuie să fie 
corelate cu resurse financiare noi și 
adecvate și să fie tratate în cadrul 
procedurii de codecizie;

Or. en

Amendamentul 17
Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos
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Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. este profund îngrijorat de 
consecințele bugetare ale unui Brexit fără 
acord și, deoarece regiunile trebuie să își 
planifice activitatea în avans, se opune 
ferm oricărei reduceri neașteptate a 
alocărilor destinate politicii de coeziune în 
2020, în cazul în care nu există un acord 
între Uniune și Regatul Unit;

Or. en

Amendamentul 18
Tonino Picula

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută faptul că nu mai sunt 
necesare plăți pentru perioada 2007-2013 și 
că rata de execuție mai bună a plăților, 
precum și rata crescută de selecție a 
proiectelor au atins viteza de croazieră, 
ajungând în sfârșit la nivelurile din 
perioada de programare anterioară, și 
anume 75 % în ianuarie 2019;

4. salută faptul că nu mai sunt 
necesare plăți pentru perioada 2007-2013 și 
că rata de execuție mai bună a plăților, 
precum și rata crescută de selecție a 
proiectelor au atins viteza de croazieră, 
ajungând în sfârșit la nivelurile din 
perioada de programare anterioară și 
depășindu-le, și anume 83 % în ianuarie 
2019; cu toate acestea, observă 
inegalitățile mari dintre statele membre în 
ceea ce privește această rată și invită 
Comisia să ajute în continuare statele 
membre care au rămas în urmă să-și 
îmbunătățească rezultatele;

Or. en

Amendamentul 19
Rosa D'Amato
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Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. reiterează că este important să se 
consolideze capacitatea administrativă a 
autorităților locale și regionale, care 
reprezintă un element-cheie pentru 
pregătirea și punerea în aplicare în mod 
corect a proiectelor pe teren;

Or. en

Amendamentul 20
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia și Consiliul să țină 
seama de învățămintele perioadei de 
programare actuale și să evite alte crize 
legate de plăți;

6. Invită Comisia și Consiliul să țină 
seama de învățămintele perioadei de 
programare actuale și să evite alte crize 
legate de plăți; atrage atenția că 
demararea cu întârziere a programelor 
finanțate și decalajul de implementare a 
proiectelor duc la aglomerarea cererilor 
de plată la finalul perioadei de 
programare;

Or. ro

Amendamentul 21
Martina Michels

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia și Consiliul să țină 
seama de învățămintele perioadei de 

6. invită Comisia și Consiliul să țină 
seama de învățămintele perioadei de 
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programare actuale și să evite alte crize 
legate de plăți;

programare actuale și să evite alte crize 
legate de plăți; este îngrijorat de 
consecințele unui posibil Brexit fără 
acord și solicită Uniunii și statelor 
membre să evite orice impact posibil 
asupra politicii de coeziune;

Or. en

Amendamentul 22
Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia și Consiliul să țină 
seama de învățămintele perioadei de 
programare actuale și să evite alte crize 
legate de plăți;

6. invită Comisia și Consiliul să țină 
seama de învățămintele perioadei de 
programare actuale și să evite pe viitor 
orice întârziere;

Or. en

Amendamentul 23
Alexandra Geese

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la faptul că obiectivul de a cheltui 20 % 
din bugetul UE pentru combaterea 
schimbărilor climatice în CFM 2014-2020 
nu va fi atins; consideră că procentul de 
21 % din creditele pentru 2020 propus a fi 
alocat politicilor climatice nu este 
suficient pentru a compensa subutilizarea 
creditelor din ultimii ani; îndeamnă 
Comisia să majoreze substanțial procentul 
destinat cheltuielilor în domeniul climei 
în 2020; invită statele membre și regiunile 
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să țină seama corespunzător de 
contribuția importantă a politicii de 
coeziune la investițiile în protecția climei 
și la atingerea obiectivului Uniunii 
privind cheltuielile în domeniul climei;

Or. en

Amendamentul 24
Rosa D'Amato

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că nu ar trebui să se 
facă niciun transfer de credite de la 
politica de coeziune care ar putea periclita 
capacitatea fondurilor structurale și de 
investiții de a promova dezvoltarea de 
infrastructuri în întreaga Uniune 
Europeană;

Or. en

Amendamentul 25
Martina Michels

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. reamintește că politica de coeziune 
și guvernanța economică au obiective 
diferite și parțial contradictorii;

Or. en

Amendamentul 26
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler
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Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. ia act de faptul că pentru finanțarea 
Programului de sprijin pentru reforme 
structurale se va recurge la marja globală 
pentru angajamente; atrage atenția asupra 
faptului că majorările nu trebuie să se facă 
în detrimentul politicii de coeziune;

8. Ia act de faptul că pentru finanțarea 
Programului de sprijin pentru reforme 
structurale se va recurge la marja globală 
pentru angajamente; atrage atenția asupra 
faptului că majorările nu trebuie să se facă 
în detrimentul politicii de coeziune; 
subliniază că prioritatea finanțărilor prin 
coeziune trebuie să urmărească 
dezvoltarea infrastructurii de bază, cu 
precădere în regiunile în care 
se înregistrează decalaje majore;

Or. ro

Amendamentul 27
Ondřej Knotek

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. ia act de faptul că pentru finanțarea 
Programului de sprijin pentru reforme 
structurale se va recurge la marja globală 
pentru angajamente; atrage atenția asupra 
faptului că majorările nu trebuie să se facă 
în detrimentul politicii de coeziune;

8. ia act de faptul că pentru finanțarea 
Programului de sprijin pentru reforme 
structurale se va recurge la marja globală 
pentru angajamente; atrage atenția asupra 
faptului că majorările nu trebuie să se facă 
în detrimentul politicii de coeziune; 
reamintește că noile inițiative ale UE ar 
trebui să fie finanțate din resurse 
suplimentare noi, și nu în detrimentul 
politicilor de lungă durată ale UE;

Or. en

Amendamentul 28
Rosa D'Amato
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Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. ia act de faptul că pentru finanțarea 
Programului de sprijin pentru reforme 
structurale se va recurge la marja globală 
pentru angajamente; atrage atenția asupra 
faptului că majorările nu trebuie să se facă 
în detrimentul politicii de coeziune;

8. ia act de faptul că pentru finanțarea 
Programului de sprijin pentru reforme 
structurale se va recurge la marja globală 
pentru angajamente; atrage atenția asupra 
faptului că majorările nu trebuie să se facă 
în detrimentul politicii de coeziune și că, 
potrivit autorităților naționale, reformele 
ar trebui să ia în considerare în mod 
corespunzător nevoile și particularitățile 
teritoriilor;

Or. en

Amendamentul 29
Tonino Picula

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. ia act de faptul că pentru finanțarea 
Programului de sprijin pentru reforme 
structurale se va recurge la marja globală 
pentru angajamente; atrage atenția asupra 
faptului că majorările nu trebuie să se facă 
în detrimentul politicii de coeziune;

8. ia act de faptul că pentru finanțarea 
Programului de sprijin pentru reforme 
structurale se va recurge la marja globală 
pentru angajamente; își reafirmă sprijinul 
pentru Programul de sprijin pentru 
reforme structurale și atrage atenția asupra 
faptului că majorările finanțărilor nu ar 
trebui să se facă în detrimentul politicii de 
coeziune;

Or. en

Amendamentul 30
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Proiect de aviz
Punctul 9
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Proiectul de aviz Amendamentul

9. solicită un exercițiu de 
reprogramare pentru inițiativa „Locuri de 
muncă pentru tineri”, în urma acordului la 
care s-a ajuns în cadrul procedurii bugetare 
2019, de a crește nivelul creditelor de 
angajament;

9. Solicită un exercițiu de 
reprogramare pentru inițiativa „Locuri de 
muncă pentru tineri”, în urma acordului la 
care s-a ajuns în cadrul procedurii bugetare 
2019, de a crește nivelul creditelor de 
angajament; insistă asupra finanțării unor 
măsuri specifice care să urmărească 
limitarea exodului tinerilor din regiunile 
mai puțin dezvoltate;

Or. ro

Amendamentul 31
Rosa D'Amato

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. solicită un exercițiu de 
reprogramare pentru inițiativa „Locuri de 
muncă pentru tineri”, în urma acordului la 
care s-a ajuns în cadrul procedurii bugetare 
2019, de a crește nivelul creditelor de 
angajament;

9. solicită un exercițiu de 
reprogramare pentru inițiativa „Locuri de 
muncă pentru tineri”, în urma acordului la 
care s-a ajuns în cadrul procedurii bugetare 
2019, de a crește nivelul creditelor de 
angajament; subliniază, în același timp, că 
este nevoie de o mai bună planificare și 
gestionare a resurselor disponibile;

Or. en

Amendamentul 32
Tonino Picula

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. solicită un exercițiu de 
reprogramare pentru inițiativa „Locuri de 
muncă pentru tineri”, în urma acordului la 

9. solicită un exercițiu de 
reprogramare pentru inițiativa „Locuri de 
muncă pentru tineri”, în urma acordului la 
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care s-a ajuns în cadrul procedurii bugetare 
2019, de a crește nivelul creditelor de 
angajament;

care s-a ajuns în cadrul procedurii bugetare 
2019, de a crește semnificativ nivelul 
creditelor de angajament;

Or. en

Amendamentul 33
Adrian-Dragoş Benea

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. Regretă diminuarea alocării 
pentru Fondul de Coeziune, comparativ 
cu perioada precedentă de programare și 
constată riscurile asupra creșterii 
decalajelor de dezvoltare în ceea ce 
privește infrastructura de bază, în 
particular infrastructura de transport și 
solicită flexibilizarea mecanismelor 
bugetare pentru asigurarea realocării 
necesare acoperirii investițiilor 
suplimentare în infrastructura de bază, în 
particular infrastructura TEN-T, ca 
principal motor de realizare a incluziunii 
economice, sociale și teritoriale la nivelul 
UE în statele membre cu evidente decalaje 
de dezvoltare;

Or. ro

Amendamentul 34
Maria Spyraki, Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis, Peter Jahr

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. accentuează provocarea pe care o 
reprezintă realizarea obiectivului privind 
schimbările climatice, inclusiv prin 
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ajutarea celor 41 de regiuni dependente 
de cărbune să-și decarbonizeze 
economiile și prin recalificarea și 
perfecționarea lucrătorilor din sectorul 
cărbunelui și, prin urmare, solicită 
flexibilitate în reprogramare, ori de câte 
ori va fi necesar, în vederea alocării 
fondurilor de coeziune pentru acest 
obiectiv; pentru a permite acestor regiuni 
să aibă o tranziție fără probleme, solicită 
să se creeze un Fond pentru o tranziție 
echitabilă, care să ofere finanțare 
suplimentară în cadrul financiar 
multianual 2021-2027;

Or. en

Amendamentul 35
Alexandra Geese, Bronis Ropė

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. invită Comisia să examineze mai 
în profunzime regiunile cu nevoi 
specifice, pentru a promova o tranziție 
echitabilă către niște căi de dezvoltare 
orientate spre viitor și reziliente la 
schimbările climatice; se așteaptă ca 
Comisia să țină seama în special regiunile 
care renunță treptat la exploatarea 
cărbunelui; consideră că ar trebui, de 
asemenea, sprijinite suficient acțiunile 
axate îndeosebi pe aspectele de sănătate și 
de mediu care ar putea decurge din 
cerințele referitoare la tranziția 
energetică, cum ar fi dezafectarea 
centralelor nucleare;

Or. en

Amendamentul 36
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Raffaele Fitto

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. invită Comisia ca, pe baza 
constatărilor monitorizărilor, să 
reprogrameze, în cursul anului 2020, 
resursele neangajate către măsuri de 
infrastructură de natură materială și 
imaterială, menite să consolideze și să 
pună în practică conectivitatea între 
regiuni, protejarea și conservarea 
mediului, precum și să promoveze 
dezvoltarea sectorului producției, în 
special în domeniul cercetării și inovării;

Or. it

Amendamentul 37
Ondřej Knotek

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. ia act de propunerea Comisiei 
Europene de a dedica 21 % din bugetul 
total pe 2020 combaterii schimbărilor 
climatice și de a asigura decarbonizarea 
economiei europene; subliniază 
necesitatea de a asigura o tranziție justă și 
echitabilă către o economie cu emisii 
scăzute de carbon până în 2050;

Or. en

Amendamentul 38
Ondřej Knotek

Proiect de aviz
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Punctul 9 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. subliniază că sunt necesare mai 
multe investiții în cercetare și inovare 
pentru a dezvolta tehnologii cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon; invită 
Comisia și Consiliul să aloce resurse 
bugetare suficiente pentru a pune în 
aplicare viitorul Fond pentru o tranziție 
echitabilă, astfel încât regiunile care 
depind de cărbune și de activitățile cu o 
intensitate ridicată a carbonului să poată 
beneficia de o tranziție echitabilă și 
favorabilă incluziunii; reamintește că 
tranziția către o economie cu emisii 
scăzute de carbon a condus la pierderea a 
27 000 de locuri de muncă în industria 
cărbunelui în perioada 2015-2020, cifră 
ce ar putea ajunge la 160 000 de locuri de 
muncă până în 2030;

Or. en

Amendamentul 39
Raffaele Fitto

Proiect de aviz
Punctul 9 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. solicită Comisiei să acorde mai 
multe resurse securității și cetățeniei și să 
prevadă măsuri prin care să ajute statele 
membre cele mai afectate de criza 
migrației și a refugiaților;

Or. it

Amendamentul 40
Raffaele Fitto
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Proiect de aviz
Punctul 9 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9c. având în vedere majorarea 
resurselor alocate creșterii sustenabile, 
invită Comisia să aloce mai multe resurse 
statelor membre afectate de catastrofe 
naturale sau de boli ale plantelor, în 
special de bacteria „Xyella fastidiosa”;

Or. it

Amendamentul 41
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. invită Comisia să asigure utilizarea 
transparentă, echitabilă și responsabilă a 
resurselor Uniunii.

10. Invită Comisia si statele membre să 
asigure utilizarea transparentă, echitabilă și 
responsabilă a resurselor Uniunii;

Or. ro


