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Amendamentul 422
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Subtitlu 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Calificările adecvate pentru forța de 
muncă a zilei de mâine

Crearea de locuri de muncă, lupta 
împotriva sărăciei și a excluziunii sociale, 
precum și calificările adecvate pentru forța 
de muncă a zilei de mâine

Or. en

Amendamentul 423
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. reliefează importanța unei finanțări 
adecvate a programelor din domeniul 
educației, mobilității și învățării de-a 
lungul vieții, acestea contribuind 
semnificativ la combaterea șomajului și 
la atingerea obiectivului principal al 
Strategiei Europa 2020, respectiv 
obținerea unei rate a ocupării forței de 
muncă de 75 %;

45. reliefează importanța promovării 
creării de locuri de muncă de calitate, a 
unei securități sociale și a unei incluziuni 
sociale îmbunătățite, a sporirii drepturilor 
lucrătorilor și a introducerii unor noi 
drepturi ale acestora, a promovării 
sănătății și siguranței la locul de muncă, 
a unei mai bune gestionări a riscurilor 
sociale, a reconcilierii vieții personale cu 
cea profesională și a unei finanțări 
adecvate a programelor din domeniul 
educației, mobilității și învățării de-a 
lungul vieții; insistă ca statele membre să 
adopte măsuri eficiente pentru a elimina 
în mod treptat condițiile de muncă 
precare și atipice și în vederea promovării 
de către acestea a conceptului de „condiții 
bune de muncă” (precum programul OIM 
privind „condițiile decente de muncă”) și 
a reducerii timpului de lucru ca pilon 
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central al strategiilor privind ocuparea
forței de muncă; constată că, în vederea 
îndeplinirii obiectivului de reducere a 
abandonului școlar, este nevoie de 
cooperare și de coordonare politică; 
subliniază faptul că ar trebui consolidate 
atât noul accent pus pe educația și 
îngrijirea copiilor preșcolari, cât și 
eforturile actuale depuse în vederea 
promovării și recunoașterii învățării non-
formale, ca măsuri importante în vederea 
prevenirii abandonului școlar, și că 
promovarea principiului privind 
integrarea școlară a tuturor ar trebui 
aplicat garantând includerea persoanelor 
cu handicap și a persoanelor aparținând 
unor diferite minorități în cadrul 
principalelor sisteme educaționale, 
oferindu-le acestora sprijinul adecvat;

Or. en

Amendamentul 424
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. reliefează importanța unei finanțări 
adecvate a programelor din domeniul 
educației, mobilității și învățării de-a 
lungul vieții, acestea contribuind 
semnificativ la combaterea șomajului și la 
atingerea obiectivului principal al 
Strategiei Europa 2020, respectiv obținerea 
unei rate a ocupării forței de muncă de 
75 %;

45. reliefează importanța unei finanțări 
adecvate a programelor din domeniul 
educației, mobilității, promovării egalității 
de gen, învățării de-a lungul vieții, precum 
și a măsurilor în vederea adaptării pieței 
muncii, acestea contribuind semnificativ la 
combaterea șomajului și la atingerea 
obiectivului principal al Strategiei Europa 
2020, respectiv obținerea unei rate a 
ocupării forței de muncă de 75 %;
reliefează faptul că îndeplinirea acestui 
obiectiv va necesita atât reducerea 
șomajului, cât și includerea pe piața 
muncii a multor persoane inactive, dintre 
care majoritatea femei; subliniază faptul 
că unul dintre principalele obiective ale 
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Strategiei Europa 2020 – și anume 
promovarea locurilor de muncă și a unei 
ocupări de înaltă calitate – va fi dus la 
îndeplinire numai dacă se vor realiza 
investițiile necesare în favoarea unei 
societăți bazate pe cunoaștere, cercetare și 
dezvoltare, inovare, IMM-uri și dacă se 
vor pune în aplicare tehnologii noi și 
ecologice chiar acum și fără întârziere;
subliniază că cheltuielile din următorii 
ani în vederea efectuării tranziției 
necesare către o societate cu emisii de 
carbon scăzute nu trebuie lăsate pe umerii 
familiilor obișnuite și ai populației 
ocupate din Europa și că CFM trebuie să 
țină cont de importanța promovării unor 
locuri de muncă noi ecologice, dat fiind 
faptul că unele dintre vechile locuri de 
muncă dispar și, de asemenea, este nevoie 
de o nouă formare pentru pregătirea 
lucrătorilor în vederea noii economii 
bazate pe emisii de carbon scăzute;

Or. en

Amendamentul 425
Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. reliefează importanța unei finanțări 
adecvate a programelor din domeniul 
educației, mobilității și învățării de-a 
lungul vieții, acestea contribuind 
semnificativ la combaterea șomajului și la 
atingerea obiectivului principal al 
Strategiei Europa 2020, respectiv 
obținerea unei rate a ocupării forței de 
muncă de 75%;

45. reliefează importanța unei finanțări 
adecvate a programelor din domeniul 
educației, mobilității și învățării de-a 
lungul vieții, acestea contribuind 
semnificativ la combaterea șomajului, la 
reducerea abandonului școlar (10 %) și la 
sporirea gradului de frecventare a 
cursurilor universitare;

Or. pt
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Amendamentul 426
Helga Trüpel, Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, 
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. reliefează importanța unei finanțări 
adecvate a programelor din domeniul 
educației, mobilității și învățării de-a 
lungul vieții, acestea contribuind 
semnificativ la combaterea șomajului și la 
atingerea obiectivului principal al 
Strategiei Europa 2020, respectiv obținerea 
unei rate a ocupării forței de muncă de 
75 %;

45. reliefează importanța unei finanțări 
adecvate și a concentrării asupra 
programelor din domeniul educației, 
sistemelor de mobilitate pentru tineri și 
învățării de-a lungul vieții, acestea 
contribuind semnificativ la combaterea 
abandonului școlar și a șomajului, la 
crearea de locuri de muncă decente și 
ecologice, la sporirea diversității culturale 
și a incluziunii sociale și la atingerea 
obiectivului principal al Strategiei Europa 
2020, respectiv obținerea unei rate a 
ocupării forței de muncă în rândul 
femeilor și al bărbaților de 75 %;

Or. en

Amendamentul 427
Damien Abad

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. reliefează importanța unei finanțări 
adecvate a programelor din domeniul 
educației, mobilității și învățării de-a 
lungul vieții, acestea contribuind 
semnificativ la combaterea șomajului și la 
atingerea obiectivului principal al 
Strategiei Europa 2020, respectiv obținerea 
unei rate a ocupării forței de muncă de 
75 %;

45. reliefează importanța unei finanțări 
adecvate a programelor din domeniul 
educației, mobilității și învățării de-a 
lungul vieții, acestea contribuind 
semnificativ la combaterea șomajului și la
atingerea obiectivului principal al 
Strategiei Europa 2020, respectiv obținerea 
unei rate a ocupării forței de muncă de 
75 %; întrucât educația rămâne în sfera 
de competență a statelor membre, 
consideră cu fermitate că UE trebuie să 
depună mai multe eforturi în vederea 
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promovării mobilității tinerilor, întrucât 
această măsură va spori atât competențele 
forței de muncă europene, cât și 
capacitatea tinerilor europeni de a profita 
în mod concret de oportunitățile existente 
în Europa;

Or. en

Amendamentul 428
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. reliefează importanța unei finanțări 
adecvate a programelor din domeniul 
educației, mobilității și învățării de-a 
lungul vieții, acestea contribuind 
semnificativ la combaterea șomajului și la 
atingerea obiectivului principal al 
Strategiei Europa 2020, respectiv obținerea 
unei rate a ocupării forței de muncă de 
75 %;

45. reliefează importanța unei finanțări 
adecvate a programelor din domeniul 
educației, al formării, al proiectelor în 
domeniul mobilității și al învățării de-a 
lungul vieții, acestea contribuind 
semnificativ la combaterea șomajului și la 
atingerea obiectivului principal al 
Strategiei Europa 2020, respectiv obținerea 
unei rate a ocupării forței de muncă de 
75 %;

Or. en

Amendamentul 429
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. reliefează importanța unei finanțări 
adecvate a programelor din domeniul 
educației, mobilității și învățării de-a
lungul vieții, acestea contribuind 
semnificativ la combaterea șomajului și la 
atingerea obiectivului principal al 
Strategiei Europa 2020, respectiv obținerea 

45. reliefează importanța unei finanțări 
adecvate a programelor din domeniul 
educației, mobilității și învățării de-a 
lungul vieții și a serviciilor de îngrijire, 
acestea contribuind semnificativ la 
combaterea șomajului și la atingerea 
obiectivului principal al Strategiei Europa 



PE462.730v01-00 8/122 AM\864018RO.doc

RO

unei rate a ocupării forței de muncă de 
75 %;

2020, respectiv obținerea unei rate a 
ocupării forței de muncă în rândul 
femeilor și al bărbaților de 75 %;

Or. en

Amendamentul 430
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. reliefează importanța unei finanțări 
adecvate a programelor din domeniul 
educației, mobilității și învățării de-a 
lungul vieții, acestea contribuind 
semnificativ la combaterea șomajului și la 
atingerea obiectivului principal al 
Strategiei Europa 2020, respectiv 
obținerea unei rate a ocupării forței de 
muncă de 75 %;

45. reliefează faptul că, deși se speră că 
finanțarea programelor din domeniul 
educației, mobilității și învățării de-a 
lungul vieții va contribui la combaterea 
șomajului, nu există nicio dovadă care să 
ateste faptul că finanțările anterioare au 
condus la o îmbunătățire a ratei
șomajului, ci, dimpotrivă, este pusă la 
îndoială valoarea adăugată a finanțării 
UE în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 431
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluție
Punctul 45a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45a. subliniază importanța sporirii 
implicării întreprinderilor în cadrul 
programelor în domeniul educației și 
mobilității ale Uniunii, dat fiind faptul că 
această măsură va spori gradul de 
ocupare a forței de muncă în rândul 
tinerilor și va contribui la realizarea 
inițiativelor emblematice ale Strategiei 
Europa 2020, îndeosebi „Noi competențe 
pentru noi locuri de muncă”, „Tineretul 



AM\864018RO.doc 9/122 PE462.730v01-00

RO

în mișcare” și „O Uniune a inovării”;

Or. en

Amendamentul 432
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Propunere de rezoluție
Punctul 45b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45b. recunoaște faptul că, prin integrarea 
perspectivelor de gen, eficiența politicilor 
în ceea ce privește creșterea și ocuparea 
forței de muncă poate fi sporită având în 
vedere că, deseori, atenția acordată 
analizei de gen nu a fost corespunzătoare, 
ceea ce indică faptul că preocupările și 
contribuțiile femeilor nu au fost abordate 
în mod adecvat;

Or. en

Amendamentul 433
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. este de părere că inițiativa emblematică 
„Noi competențe și noi locuri de muncă” ar 
trebui să permită un accent mai pronunțat 
asupra unor chestiuni cum ar fi: tineretul, 
abandonul școlar, persoanele vârstnice, 
persoanele defavorizate, persoanele cu 
handicap și migranții; subliniază că 
Fondul social european (FSE) ar trebui 
să asigure resurse adecvate pentru 
măsurile destinate îmbunătățirii accesului 
pe piața muncii, combaterii șomajului și 
excluziunii sociale;

46. este de părere că inițiativa emblematică 
„Noi competențe și noi locuri de muncă” ar 
trebui să permită un accent mai pronunțat 
asupra unor chestiuni cum ar fi: tineretul, 
abandonul școlar, persoanele vârstnice, 
persoanele defavorizate, persoanele cu 
handicap și migranții;
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Or. en

Amendamentul 434
Helga Trüpel, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. este de părere că inițiativa emblematică 
„Noi competențe și noi locuri de muncă” ar 
trebui să permită un accent mai pronunțat 
asupra unor chestiuni cum ar fi: tineretul, 
abandonul școlar, persoanele vârstnice, 
persoanele defavorizate, persoanele cu 
handicap și migranții; subliniază că 
Fondul social european (FSE) ar trebui să 
asigure resurse adecvate pentru măsurile
destinate îmbunătățirii accesului pe piața 
muncii, combaterii șomajului și excluziunii 
sociale;

46. este de părere că inițiativa emblematică 
„Noi competențe și noi locuri de muncă” ar 
trebui să permită un accent mai pronunțat 
asupra unor chestiuni cum ar fi: tineretul, 
abandonul școlar, persoanele vârstnice, 
femeile, persoanele defavorizate, 
persoanele cu handicap și migranții; 
susține o aplicare mai strategică a
Fondului social european (FSE) prin 
direcționarea fondurilor dedicate 
priorității UE 2020 „o creștere 
inteligentă” către măsurile destinate 
formării profesionale, mobilității tinerilor, 
sprijinirii îmbătrânirii active, îmbunătățirii 
accesului pe piața muncii și a reintegrării, 
creării competențelor corespunzătoare 
pentru o societate fără emisii de carbon 
eficientă din punctul al consumului de 
energie și al utilizării resurselor, 
combaterii șomajului, sărăciei, 
discriminării, pierderii diversității 
culturale și excluziunii sociale;

Or. en

Amendamentul 435
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. este de părere că inițiativa emblematică 
„Noi competențe și noi locuri de muncă” ar 

46. este de părere că inițiativa emblematică 
„Noi competențe și noi locuri de muncă” ar 
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trebui să permită un accent mai pronunțat 
asupra unor chestiuni cum ar fi: tineretul, 
abandonul școlar, persoanele vârstnice, 
persoanele defavorizate, persoanele cu 
handicap și migranții; subliniază că Fondul 
social european (FSE) ar trebui să asigure 
resurse adecvate pentru măsurile destinate 
îmbunătățirii accesului pe piața muncii, 
combaterii șomajului și excluziunii sociale;

trebui să permită un accent mai pronunțat 
asupra unor chestiuni cum ar fi: tineretul, 
abandonul școlar, femeile, persoanele 
vârstnice, persoanele defavorizate,
persoanele cu handicap, migranții și romii; 
subliniază că Fondul social european (FSE) 
ar trebui să asigure resurse adecvate pentru 
măsurile destinate îmbunătățirii egalității 
între femei și bărbați, accesului pe piața 
muncii, combaterii șomajului și excluziunii 
sociale și a tuturor formelor de 
discriminare care afectează cele mai 
vulnerabile grupuri; consideră că această 
inițiativă emblematică ar trebui să țină 
cont în mod corespunzător de necesitatea 
educației și a formării în cadrul 
sectoarelor emergente, precum noile 
tehnologii ale informației, comunicațiile 
sau locuri de muncă ecologice (eficiența 
energetică și noi surse de energie);

Or. en

Amendamentul 436
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. este de părere că inițiativa emblematică 
„Noi competențe și noi locuri de muncă” ar 
trebui să permită un accent mai pronunțat 
asupra unor chestiuni cum ar fi: tineretul, 
abandonul școlar, persoanele vârstnice, 
persoanele defavorizate, persoanele cu 
handicap și migranții; subliniază că Fondul 
social european (FSE) ar trebui să asigure 
resurse adecvate pentru măsurile destinate 
îmbunătățirii accesului pe piața muncii, 
combaterii șomajului și excluziunii sociale;

46. este de părere că inițiativa emblematică 
„Noi competențe și noi locuri de muncă” ar 
trebui să permită un accent mai pronunțat 
asupra unor chestiuni cum ar fi: tineretul, 
abandonul școlar, persoanele vârstnice, 
persoanele defavorizate, persoanele cu 
handicap, membri ai minorităților 
religioase și etnice și migranții; subliniază 
că Fondul social european (FSE) va trebui 
să acopere o gamă mai largă de activități 
(noi competențe și locuri de muncă, 
obiective privind educația, obiective 
privind sărăcia etc.) decât înainte și, prin 
urmare, va avea nevoie de resurse sporite; 
subliniază faptul că FSE ar trebui să 
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asigure resurse adecvate pentru măsurile 
destinate îmbunătățirii accesului pe piața 
muncii, combaterii șomajului și a 
discriminării privind accesul la și 
progresul în domeniul ocupării forței de 
muncă, precum și la resurse suplimentare 
în vederea combaterii sărăciei și 
excluziunii sociale;

Or. en

Amendamentul 437
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. este de părere că inițiativa emblematică 
„Noi competențe și noi locuri de muncă” ar 
trebui să permită un accent mai pronunțat 
asupra unor chestiuni cum ar fi: tineretul, 
abandonul școlar, persoanele vârstnice, 
persoanele defavorizate, persoanele cu 
handicap și migranții; subliniază că Fondul 
social european (FSE) ar trebui să asigure 
resurse adecvate pentru măsurile destinate 
îmbunătățirii accesului pe piața muncii, 
combaterii șomajului și excluziunii sociale;

46. este de părere că inițiativa emblematică 
„Noi competențe și noi locuri de muncă” ar 
trebui să se concentreze mai degrabă 
asupra condițiilor de muncă decente decât 
asupra flexisecurității și ar trebui să 
permită un accent mai pronunțat asupra 
unor chestiuni cum ar fi: tineretul, 
abandonul școlar, persoanele vârstnice, 
persoanele defavorizate, persoanele cu 
handicap și migranții; subliniază că politica 
de coeziune europeană ar trebui să asigure 
resurse adecvate pentru măsurile destinate 
îmbunătățirii accesului pe piața muncii, 
combaterii șomajului și excluziunii sociale;

Or. en

Amendamentul 438
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. este de părere că inițiativa emblematică 46. este de părere că inițiativa emblematică 



AM\864018RO.doc 13/122 PE462.730v01-00

RO

„Noi competențe și noi locuri de muncă” ar 
trebui să permită un accent mai pronunțat 
asupra unor chestiuni cum ar fi: tineretul, 
abandonul școlar, persoanele vârstnice, 
persoanele defavorizate, persoanele cu 
handicap și migranții; subliniază că Fondul 
social european (FSE) ar trebui să asigure
resurse adecvate pentru măsurile destinate 
îmbunătățirii accesului pe piața muncii, 
combaterii șomajului și excluziunii sociale;

„Noi competențe și noi locuri de muncă” ar 
trebui să permită un accent mai pronunțat 
asupra unor chestiuni cum ar fi: tineretul, 
abandonul școlar, persoanele vârstnice, 
persoanele defavorizate, persoanele cu 
handicap și migranții; subliniază că Fondul 
social european (FSE) trebuie consolidat 
în mod considerabil din punctul de vedere 
al conținutului și financiar pentru a 
dispune de resurse adecvate pentru 
măsurile destinate îmbunătățirii accesului 
pe piața muncii, combaterii șomajului și 
excluziunii sociale;

Or. de

Amendamentul 439
Jan Olbrycht

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. este de părere că inițiativa emblematică 
„Noi competențe și noi locuri de muncă” ar 
trebui să permită un accent mai pronunțat 
asupra unor chestiuni cum ar fi: tineretul, 
abandonul școlar, persoanele vârstnice, 
persoanele defavorizate, persoanele cu 
handicap și migranții; subliniază că Fondul 
social european (FSE) ar trebui să asigure 
resurse adecvate pentru măsurile destinate 
îmbunătățirii accesului pe piața muncii, 
combaterii șomajului și excluziunii sociale;

46. este de părere că inițiativa emblematică 
„Noi competențe și noi locuri de muncă” ar 
trebui să permită un accent mai pronunțat 
asupra unor chestiuni cum ar fi: tineretul, 
abandonul școlar, persoanele vârstnice, 
persoanele defavorizate, persoanele cu 
handicap și migranții; subliniază că Fondul 
social european (FSE) ar trebui să asigure 
resurse adecvate pentru măsurile destinate 
îmbunătățirii accesului pe piața muncii, 
combaterii șomajului și excluziunii sociale;
subliniază necesitatea de menținere a 
FSE în cadrul politicii de coeziune și 
importanța îmbunătățirii coordonării 
dintre FSE și FEDER în vederea 
promovării unei abordări integrate și a 
facilitării corelării de acțiuni dedicate 
unor locuri cu acțiuni dedicate populației;

Or. en
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Amendamentul 440
Carmen Romero López, Andres Perello Rodriguez, Luis Yáñez-Barnuevo García

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. este de părere că inițiativa emblematică 
„Noi competențe și noi locuri de muncă” ar 
trebui să permită un accent mai pronunțat 
asupra unor chestiuni cum ar fi: tineretul, 
abandonul școlar, persoanele vârstnice, 
persoanele defavorizate, persoanele cu 
handicap și migranții; subliniază că Fondul 
social european (FSE) ar trebui să asigure 
resurse adecvate pentru măsurile destinate 
îmbunătățirii accesului pe piața muncii, 
combaterii șomajului și excluziunii sociale;

46. este de părere că inițiativa emblematică 
„Noi competențe și noi locuri de muncă” ar 
trebui să permită un accent mai pronunțat 
asupra unor chestiuni cum ar fi: tineretul, 
abandonul școlar, persoanele vârstnice, 
persoanele defavorizate, persoanele cu 
handicap și migranții; subliniază că Fondul 
social european (FSE) ar trebui să asigure 
resurse adecvate pentru măsurile destinate 
sporirii productivității în cadrul forței de 
muncă și reducerii absenteismului prin 
îmbunătățirea stilurilor de viață sănătoase 
și prin promovarea sănătății mintale la 
locul de muncă, precum și pentru 
măsurile destinate îmbunătățirii accesului 
pe piața muncii, combaterii șomajului și 
excluziunii sociale;

Or. en

Amendamentul 441
Reimer Böge, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. este de părere că inițiativa emblematică 
„Noi competențe și noi locuri de muncă” ar 
trebui să permită un accent mai pronunțat 
asupra unor chestiuni cum ar fi: tineretul, 
abandonul școlar, persoanele vârstnice, 
persoanele defavorizate, persoanele cu 
handicap și migranții; subliniază că Fondul 
social european (FSE) ar trebui să asigure 
resurse adecvate pentru măsurile destinate 
îmbunătățirii accesului pe piața muncii, 

46. este de părere că inițiativa emblematică 
„Noi competențe și noi locuri de muncă” ar 
trebui să permită un accent mai pronunțat 
asupra unor chestiuni cum ar fi: tineretul, 
abandonul școlar, persoanele vârstnice, 
persoanele defavorizate, persoanele cu 
handicap și migranții; subliniază că Fondul 
social european (FSE) și programele
dedicate tinerilor ar trebui să asigure 
resurse adecvate pentru măsurile destinate 
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combaterii șomajului și excluziunii sociale; îmbunătățirii accesului pe piața muncii, 
combaterii șomajului și excluziunii sociale;

Or. en

Amendamentul 442
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. este de părere că inițiativa emblematică 
„Noi competențe și noi locuri de muncă” ar 
trebui să permită un accent mai pronunțat 
asupra unor chestiuni cum ar fi: tineretul, 
abandonul școlar, persoanele vârstnice, 
persoanele defavorizate, persoanele cu 
handicap și migranții; subliniază că Fondul 
social european (FSE) ar trebui să asigure 
resurse adecvate pentru măsurile destinate 
îmbunătățirii accesului pe piața muncii, 
combaterii șomajului și excluziunii sociale;

46. este de părere că inițiativa emblematică 
„Noi competențe și noi locuri de muncă” ar 
trebui să permită un accent mai pronunțat 
asupra unor chestiuni cum ar fi: tineretul, 
abandonul școlar, persoanele vârstnice, 
femeile, persoanele defavorizate, 
persoanele cu handicap și migranții; 
subliniază că Fondul social european (FSE) 
ar trebui să asigure resurse adecvate pentru 
măsurile destinate îmbunătățirii accesului 
pe piața muncii, combaterii șomajului, 
discriminării și excluziunii sociale;

Or. en

Amendamentul 443
Reimer Böge, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, José Manuel Fernandes în numele 
grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 46a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Politica de tineret
46a. subliniază faptul că tinerii ar trebui 
să reprezinte o prioritate importantă a 
Uniunii și că dimensiunea privind 
tineretul ar trebui să fie vizibilă și 
consolidată în cadrul programelor și 
politicilor UE; consideră că tineretul ar 
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trebui perceput ca temă transversală a 
UE, care creează sinergii între diferite 
domenii politice privind tinerii, educația și 
mobilitatea, facilitează și încurajează 
mobilitatea europeană, dezvoltarea 
educației și a competențelor, abilitarea, 
încadrarea în muncă, precum și 
incluziunea socială a tinerilor; salută 
inițiativa emblematică „Tineretul în 
mișcare” ca piatră de temelie a Strategiei 
Europa 2020; subliniază îndeosebi că 
reducerea cheltuielilor care le revin 
beneficiarilor și, prin urmare, creșterea 
eficienței programelor în domeniul 
tineretului, împreună cu dimensiunea 
europeană a cetățeniei, demonstrează că 
acestea merită o investiție mult mai 
puternică;

Or. en

Amendamentul 444
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Propunere de rezoluție
Punctul 46b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46b. constată că sporirea ratei de ocupare 
a forței de muncă în rândul femeilor este 
fundamentală în vederea atingerii 
obiectivului privind ocuparea forței de 
muncă al Strategiei Europa 2020 și că, 
prin urmare, trebuie abordate în totalitate 
obstacolele care stau în calea participării 
femeilor pe piața muncii; subliniază că 
Fondul social european trebuie să asigure 
resurse corespunzătoare în vederea 
abordării problemelor privind inegalitatea 
dintre femei și bărbați pe piața muncii și 
că Fondul european de dezvoltare 
regională trebuie să ofere o finanțare 
adecvată pentru o infrastructură de 
îngrijire a copiilor, a persoanelor 
vârstnice și a altor persoane care necesită 
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îngrijire;

Or. en

Amendamentul 445
Carmen Romero López, Luis Yáñez-Barnuevo García, Andres Perello Rodriguez

Propunere de rezoluție
Punctul 46c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46c. domeniul sanitar este considerat o 
forță motrice pentru o creștere inteligentă 
și favorabilă incluziunii, prevenirea 
afecțiunilor și promovarea sănătății cu 
privire la bolile legate de vârstă sunt 
necesare în vederea garantării faptului că 
în Europa populația în vârstă va fi 
sănătoasă și activă, este nevoie de o 
planificare a securității sanitare în 
vederea evitării sau reducerii crizelor în 
domeniul sănătății publice, care vor 
afecta din nou continuitatea serviciilor 
publice și private, garantând faptul că 
economia UE nu va fi nevoită să se 
confrunte cu efectele unei crize în 
domeniul sănătății publice, cu 
îmbătrânirea populației, forța de muncă 
din domeniul sanitar va deține un rol 
sporit, și o forță de muncă sănătoasă, cu o 
rată scăzută a absenteismului contribuie 
la productivitatea Europei, de asemenea, 
trebuie să avem în vedere încurajarea 
unei sănătăți mai bune a tuturor 
lucrătorilor și sporirea capacității de 
lucru, eliminarea inegalităților în materie 
de sănătate în vederea garantării unei 
sănătăți mai bune pentru toți cetățenii și a 
unui acces sporit la sistemele de îngrijiri 
medicale va îmbunătăți treptat capacitatea 
cetățenilor de a contribui la dezvoltarea 
societății și de a reduce sărăcia și 
excluziunea socială;

Or. en
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Amendamentul 446
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 46d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46d. subliniază, în plus, că Fondul 
european pentru adaptare la globalizare 
(FEG) este complementar în îndeplinirea 
acestor obiective, deoarece vizează 
reintegrarea pe piața muncii a 
lucrătorilor disponibilizați în urma 
globalizării sau a crizei; estimează totuși 
că FEG rămâne diferit de FSE prin 
modul său de funcționare, prin tipul de 
acțiuni pe care le finanțează 
(individualizate și specifice) și prin sfera 
sa de aplicare; speră ca FEG să devină un 
fond permanent;

Or. fr

Amendamentul 447
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 46e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Agenda privind politica socială, egalitatea 
și combaterea sărăciei și excluziunii 
sociale
46e. subliniază importanța finanțării 
activităților de promovare a egalității de 
gen, a anti-discriminării, a justiției 
sociale, a combaterii sărăciei și 
excluziunii sociale în vederea atingerii 
obiectivului primordial al Strategiei 
Europa 2020 de sprijinire a 20 de 
milioane de persoane să iasă din sărăcie 
și de contracarare a impactului crizei la 
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nivel social; evidențiază faptul că trebuie 
să se asigure o finanțare eficientă a 
activităților Platformei europene de 
combatere a sărăciei, precum și existența 
unor organizații ale societății civile care 
să pună în aplicare aceste activități; 
subliniază că programele care sprijină 
organizațiile mici ale societății civile ce 
oferă soluții adaptate în funcție de nevoi 
sunt fundamentale în vederea promovării 
incluziunii sociale, combaterii-
discriminării și egalității de gen;

Or. en

Amendamentul448
Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 46f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Agenda privind politica socială, egalitatea 
și combaterea sărăciei și excluziunii 
sociale
46f. subliniază importanța finanțării 
activităților de promovare a egalității de 
gen, a combaterii discriminării, a justiției 
sociale, a combaterii sărăciei și 
excluziunii sociale în vederea atingerii 
obiectivului primordial al Strategiei 
Europa 2020 de sprijinire a 20 de 
milioane de persoane să iasă din sărăcie 
și de contracarare a impactului crizei la 
nivel social; evidențiază faptul că trebuie 
să se asigure o finanțare eficientă a 
activităților Platformei europene de 
combatere a sărăciei, precum și existența 
unor organizații ale societății civile care 
să pună în aplicare aceste activități; 
subliniază că programele care sprijină 
organizațiile mici ale societății civile care 
furnizează soluții adaptate în funcție de 
nevoi sunt fundamentale în vederea 
promovării incluziunii sociale, combaterii 
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discriminării și egalității de gen;

Or. en

Amendamentul 449
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Propunere de rezoluție
Punctul 46g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Agenda privind politica socială, egalitatea 
și combaterea sărăciei și excluziunii 
sociale
46g. subliniază importanța finanțării 
activităților de promovare a egalității de 
gen, a combaterii discriminării, a justiției 
sociale, a combaterii sărăciei și 
excluziunii sociale în vederea atingerii 
obiectivului primordial al Strategiei 
Europa 2020 de sprijinire a 20 de 
milioane de persoane să iasă din sărăcie 
și de contracarare a impactului crizei la 
nivel social; evidențiază faptul că trebuie
să se asigure o finanțare eficientă a 
activităților Platformei europene de 
combatere a sărăciei, precum și existența 
unor organizații ale societății civile care 
să pună în aplicare aceste activități;

Or. en

Amendamentul 450
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Subtitlu (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

„Coeziune pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă”
(N.B. În cazul în care se adoptă, capitolul 
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corespunzător trebuie mutat sub 
paragraful 46)

Or. en

Amendamentul 451
Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 47

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47. afirmă că politica agricolă comună 
(PAC) ar trebui orientată astfel încât să 
contribuie la succesul Strategiei Europa 
2020 și că ambii piloni ai PAC pot aduce 
o contribuție valoroasă în acest sens, în 
mod complementar; subliniază că PAC 
este ferm ancorată în Tratatul de la 
Lisabona, care definește obiectivele și 
sarcinile acestei politici;

eliminat

Or. en

Amendamentul 452
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 47

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47. afirmă că politica agricolă comună 
(PAC) ar trebui orientată astfel încât să 
contribuie la succesul Strategiei Europa 
2020 și că ambii piloni ai PAC pot aduce 
o contribuție valoroasă în acest sens, în 
mod complementar; subliniază că PAC 
este ferm ancorată în Tratatul de la 
Lisabona, care definește obiectivele și 
sarcinile acestei politici;

47. afirmă că politica agricolă comună 
(PAC) nu mai produce efectele pe care le
pretinde, precum sprijinirea agricultorilor 
cu mijloace reduse și garantarea unei 
bune calități a alimentelor la prețuri 
reduse; solicită sistarea PAC;

Or. en
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Amendamentul 453
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 47

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47. afirmă că politica agricolă comună 
(PAC) ar trebui orientată astfel încât să 
contribuie la succesul Strategiei Europa 
2020 și că ambii piloni ai PAC pot aduce 
o contribuție valoroasă în acest sens, în 
mod complementar; subliniază că PAC 
este ferm ancorată în Tratatul de la 
Lisabona, care definește obiectivele și 
sarcinile acestei politici;

47. insistă asupra faptului că politica 
agricolă comună (PAC) ar trebui reformată 
și restrânsă; subliniază faptul că 
agricultura nu reprezintă o piață 
obișnuită și că primul pilon al PAC 
reformate este util numai micilor 
agricultori, printre altele în rolul acestora 
de producători în cazul unor situații 
extreme pe piață, și că serviciile ecologice
din cadrul pilonului doi pe care aceștia le 
furnizează ar trebui compensate în 
principal de către statele membre; 
subliniază că o parte din sprijinul acordat 
micilor agricultori din cele mai sărace țări 
provine din Fondul de coeziune și că toată 
inovarea din domeniul agriculturii trebuie 
direcționată prin noul Fond pentru 
dezvoltare și inovare;

Or. en

Amendamentul 454
Arlene McCarthy, Christel Schaldemose, Emine Bozkurt, Thijs Berman, Brian Simpson

Propunere de rezoluție
Punctul 47

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47. afirmă că politica agricolă comună 
(PAC) ar trebui orientată astfel încât să 
contribuie la succesul Strategiei Europa 
2020 și că ambii piloni ai PAC pot aduce o 
contribuție valoroasă în acest sens, în mod 
complementar; subliniază că PAC este 
ferm ancorată în Tratatul de la Lisabona, 
care definește obiectivele și sarcinile 

47. afirmă că politica agricolă comună 
(PAC) ar trebui orientată astfel încât să 
contribuie la succesul Strategiei Europa 
2020 și că ambii piloni ai PAC pot aduce o 
contribuție valoroasă în acest sens; cu toate 
acestea, subliniază necesitatea unei 
reforme ambițioase a PAC în vederea 
îndeplinirii acestui obiectiv; noua PAC 
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acestei politici; trebuie să reflecte și schimbările radicale 
care au loc atât în cadrul contextului 
intern, cât și în cadrul celui internațional 
al UE, precum cu apariția unor noi 
preocupări și provocări; subliniază că 
PAC este ferm ancorată în Tratatul de la 
Lisabona, care definește obiectivele și 
sarcinile acestei politici;

Or. en

Amendamentul 455
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 47

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47. afirmă că politica agricolă comună 
(PAC) ar trebui orientată astfel încât să 
contribuie la succesul Strategiei Europa 
2020 și că ambii piloni ai PAC pot aduce o 
contribuție valoroasă în acest sens, în mod 
complementar; subliniază că PAC este 
ferm ancorată în Tratatul de la Lisabona, 
care definește obiectivele și sarcinile 
acestei politici; 

47. afirmă că politica agricolă comună 
(PAC) ar trebui orientată astfel încât să 
contribuie la succesul Strategiei Europa 
2020 și că ambii piloni ai PAC pot aduce o 
contribuție valoroasă în acest sens, în mod 
complementar; subliniază că gestionarea 
PAC trebuie simplificată semnificativ, iar 
birocrația și sarcinile administrative 
legate de producătorii agricoli trebuie 
diminuate semnificativ; subliniază că PAC 
este ferm ancorată în Tratatul de la 
Lisabona, care definește obiectivele și 
sarcinile acestei politici; 

Or. fi

Amendamentul 456
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 47

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47. afirmă că politica agricolă comună 
(PAC) ar trebui orientată astfel încât să 

47. afirmă că politica agricolă comună 
(PAC) ar trebui orientată astfel încât să 
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contribuie la succesul Strategiei Europa 
2020 și că ambii piloni ai PAC pot aduce o 
contribuție valoroasă în acest sens, în mod 
complementar; subliniază că PAC este 
ferm ancorată în Tratatul de la Lisabona, 
care definește obiectivele și sarcinile 
acestei politici;

contribuie la succesul Strategiei Europa 
2020, sporind competitivitatea sectorului 
agricol și transformându-l în același timp 
într-un sector bazat pe cunoaștere, și că 
ambii piloni ai PAC pot aduce o contribuție 
valoroasă în acest sens, în mod 
complementar; subliniază că PAC este 
ferm ancorată în Tratatul de la Lisabona, 
care definește obiectivele și sarcinile 
acestei politici;

Or. en

Amendamentul 457
Bas Eickhout, José Bové

Propunere de rezoluție
Punctul 47

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47. afirmă că politica agricolă comună 
(PAC) ar trebui orientată astfel încât să 
contribuie la succesul Strategiei Europa 
2020 și că ambii piloni ai PAC pot aduce o 
contribuție valoroasă în acest sens, în mod 
complementar; subliniază că PAC este 
ferm ancorată în Tratatul de la Lisabona, 
care definește obiectivele și sarcinile 
acestei politici;

47. afirmă că politica agricolă comună 
(PAC) ar trebui, de asemenea, orientată 
astfel încât să contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 și că 
ambii piloni ai PAC trebuie să aducă o 
contribuție valoroasă în acest sens, în mod 
complementar; subliniază că PAC este 
ferm ancorată în Tratatul de la Lisabona, 
care definește obiectivele și sarcinile 
acestei politici;

Or. en

Amendamentul 458
Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluție
Punctul 47

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47. afirmă că politica agricolă comună 
(PAC) ar trebui orientată astfel încât să 
contribuie la succesul Strategiei Europa 

47. afirmă că politica agricolă comună 
(PAC) ar trebui orientată astfel încât să 
contribuie la succesul Strategiei Europa 
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2020 și că ambii piloni ai PAC pot aduce o 
contribuție valoroasă în acest sens, în mod 
complementar; subliniază că PAC este 
ferm ancorată în Tratatul de la Lisabona, 
care definește obiectivele și sarcinile 
acestei politici;

2020 și că ambii piloni ai PAC pot aduce o 
contribuție valoroasă în acest sens, în mod 
complementar și diferit; subliniază că PAC 
este ferm ancorată în Tratatul de la 
Lisabona, care definește obiectivele și 
sarcinile acestei politici;

Or. it

Amendamentul 459
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 47

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47. afirmă că politica agricolă comună 
(PAC) ar trebui orientată astfel încât să 
contribuie la succesul Strategiei Europa 
2020 și că ambii piloni ai PAC pot aduce o 
contribuție valoroasă în acest sens, în mod 
complementar; subliniază că PAC este
ferm ancorată în Tratatul de la Lisabona, 
care definește obiectivele și sarcinile 
acestei politici;

47. afirmă că politica agricolă comună 
(PAC) ar trebui orientată astfel încât să 
contribuie la succesul Strategiei Europa 
2020 și că ambii piloni ai PAC pot aduce o 
contribuție valoroasă în acest sens, în mod 
complementar; subliniază că PAC trebuie
să fie ferm ancorată în Tratatul de la 
Lisabona, care definește obiectivele și 
sarcinile acestei politici;

Or. de

Amendamentul 460
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 47

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47. afirmă că politica agricolă comună 
(PAC) ar trebui orientată astfel încât să 
contribuie la succesul Strategiei Europa 
2020 și că ambii piloni ai PAC pot aduce 
o contribuție valoroasă în acest sens, în 
mod complementar; subliniază că PAC 
este ferm ancorată în Tratatul de la 
Lisabona, care definește obiectivele și 

47. subliniază că PAC este ferm ancorată 
în Tratatul de la Lisabona, care definește 
obiectivele și sarcinile acestei politici, a 
cărei implementare va contribui la 
succesul Strategiei Europa 2020;
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sarcinile acestei politici;

Or. pl

Amendamentul 461
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 47a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47a. subliniază că agricultura este un 
sector special al economiei UE, iar unul 
dintre principiile PAC este solidaritatea 
financiară;

Or. pl

Amendamentul 462
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 47b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47b. sprijină autonomia alimentară a 
statelor în curs de dezvoltare și consideră 
că noua PAC trebuie să fie în 
conformitate cu conceptul UE privind 
coerența politică pentru dezvoltare și că 
Uniunea nu trebuie să mai utilizeze 
subvențiile la export pentru produsele 
agricole și că trebuie să continue să își 
coordoneze eforturile cu cele ale 
producătorilor agricoli majori la nivel 
mondial în vederea eliminării subvențiilor 
care distorsionează comerțul;

Or. en
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Amendamentul 463
Marit Paulsen

Propunere de rezoluție
Punctul 48

Propunerea de rezoluție Amendamentul

48. subliniază că PAC are un rol 
multifuncțional în asigurarea unei varietăți 
de bunuri publice dincolo de piețele 
agricole, cum ar fi garantarea securității 
alimentare a Uniunii prin menținerea în 
stare de producție a terenurilor agricole din 
întreaga Europă, asigurarea diversității 
peisajelor, promovarea biodiversității și a 
bunăstării animalelor și combaterea 
depopulării zonelor rurale;

48. subliniază că PAC are un rol 
multifuncțional în asigurarea unei varietăți 
de bunuri publice dincolo de piețele 
agricole, cum ar fi garantarea securității 
alimentare a Uniunii prin menținerea în 
stare de producție a terenurilor agricole din 
întreaga Europă, asigurarea diversității 
peisajelor, promovarea biodiversității și a 
bunăstării animalelor și combaterea 
depopulării zonelor rurale și atenuarea 
schimbărilor climatice; agricultorii 
trebuie să fie bine plătiți pentru a furniza 
servicii ecologice care să depășească 
condițiile de bază prevăzute de lege;

Or. en

Amendamentul 464
José Bové, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 48

Propunerea de rezoluție Amendamentul

48. subliniază că PAC are un rol 
multifuncțional în asigurarea unei 
varietăți de bunuri publice dincolo de 
piețele agricole, cum ar fi garantarea 
securității alimentare a Uniunii prin
menținerea în stare de producție a 
terenurilor agricole din întreaga Europă, 
asigurarea diversității peisajelor, 
promovarea biodiversității și a bunăstării 
animalelor și combaterea depopulării 
zonelor rurale;

48. subliniază că rolul primar al PAC este 
de a garanta Uniunii Europene 
securitatea alimentară asigurând în 
același timp o varietate de bunuri publice 
dincolo de piețele agricole, cum ar fi 
menținerea în stare de producție a 
terenurilor agricole din întreaga Europă, 
asigurarea diversității peisajelor, 
promovarea biodiversității și a bunăstării 
animalelor, conservarea solurilor și a apei, 
prevenirea concurenței între conservarea 
naturii alimentelor și producerea de 
energie, evitarea dumpingului ecologic și 
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social și combaterea schimbărilor 
climatice, a depopulării zonelor rurale și 
asigurarea de locuri de muncă și de 
servicii de interes general în zonele 
rurale;

Or. en

Amendamentul 465
Arlene McCarthy, Christel Schaldemose, Emine Bozkurt, Thijs Berman, Brian Simpson

Propunere de rezoluție
Punctul 48

Propunerea de rezoluție Amendamentul

48. subliniază că PAC are un rol 
multifuncțional în asigurarea unei varietăți 
de bunuri publice dincolo de piețele 
agricole, cum ar fi garantarea securității 
alimentare a Uniunii prin menținerea în 
stare de producție a terenurilor agricole din 
întreaga Europă, asigurarea diversității 
peisajelor, promovarea biodiversității și a 
bunăstării animalelor și combaterea 
depopulării zonelor rurale;

48. subliniază că PAC are un rol 
multifuncțional în asigurarea unei varietăți 
de bunuri publice, îndeosebi în domeniul 
protecției mediului, cum ar fi menținerea 
capacității de producție a terenurilor 
agricole din întreaga Europă, și, în același 
timp, asigurarea diversității peisajelor, 
promovarea biodiversității și a bunăstării 
animalelor, abordarea schimbărilor 
climatice și combaterea depopulării 
zonelor rurale;

Or. en

Amendamentul 466
Reimer Böge, László Surján, Albert Deß în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 48

Propunerea de rezoluție Amendamentul

48. subliniază că PAC are un rol 
multifuncțional în asigurarea unei varietăți 
de bunuri publice dincolo de piețele 
agricole, cum ar fi garantarea securității 
alimentare a Uniunii prin menținerea în 
stare de producție a terenurilor agricole din 
întreaga Europă, asigurarea diversității 

48. subliniază că PAC are un rol 
multifuncțional în asigurarea unei varietăți 
de bunuri publice dincolo de piețele 
agricole, cum ar fi garantarea securității 
alimentare a Uniunii pentru cetățenii UE, 
precum și a rezervelor alimentare globale, 
în perioade în care se înregistrează 
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peisajelor, promovarea biodiversității și a 
bunăstării animalelor și combaterea 
depopulării zonelor rurale;

prețuri ridicate ale alimentelor și o 
penurie de produse alimentare prin 
menținerea în stare de producție a 
terenurilor agricole din întreaga Europă, 
asigurarea diversității peisajelor, 
promovarea biodiversității și a bunăstării 
animalelor și combaterea depopulării 
zonelor rurale contribuind astfel la 
îndeplinirea obiectivelor importante ale 
UE privind competitivitatea, ocuparea 
forței de muncă, inovarea și educația;
subliniază că PAC trebuie să își păstreze 
statutul;

Or. en

Amendamentul 467
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 48

Propunerea de rezoluție Amendamentul

48. subliniază că PAC are un rol 

multifuncţional în asigurarea unei varietăţi 

de bunuri publice dincolo de pieţele 

agricole, cum ar fi garantarea securităţii 

alimentare a Uniunii prin menţinerea în 

48. subliniază că PAC are un rol 

multifuncţional în asigurarea unei varietăţi 

de bunuri publice dincolo de pieţele 

agricole, cum ar fi garantarea securităţii 

alimentare a Uniunii prin menţinerea în 
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stare de producţie a terenurilor agricole din 

întreaga Europă, asigurarea diversităţii 

peisajelor, promovarea biodiversităţii și a 

bunăstării animalelor și combaterea 

depopulării zonelor rurale;

stare de producţie a terenurilor agricole din 

întreaga Europă, asigurarea diversităţii 

peisajelor, promovarea biodiversităţii și a 

bunăstării animalelor și combaterea 

depopulării zonelor rurale, subliniază, în 
acest context, că plățile compensatorii 
pentru zonele defavorizate din al doilea 
pilon vor fi menținute pentru zonele 
defavorizate, printre care zonele 
periferice, făcând posibilă și pe viitor 
practicarea unei agriculturi durabile pe 
întreg teritoriul Uniunii;

Or. fi

Amendamentul 468
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 48

Propunerea de rezoluție Amendamentul

48. subliniază că PAC are un rol 
multifuncțional în asigurarea unei varietăți 
de bunuri publice dincolo de piețele 
agricole, cum ar fi garantarea securității 
alimentare a Uniunii prin menținerea în
stare de producție a terenurilor agricole din 
întreaga Europă, asigurarea diversității 
peisajelor, promovarea biodiversității și a 

48. subliniază că PAC are un rol 
multifuncțional în asigurarea unei varietăți 
de bunuri publice dincolo de piețele 
agricole, cum ar fi garantarea securității 
alimentare a Uniunii prin menținerea în 
stare de producție a terenurilor agricole din 
întreaga Europă, asigurarea diversității 
peisajelor, promovarea biodiversității și a 
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bunăstării animalelor și combaterea 
depopulării zonelor rurale;

bunăstării animalelor și combaterea 
depopulării zonelor rurale, contribuind la 
o producție alimentară mai durabilă, 
reducând emisiile, abordând schimbările 
climatice și creând/sprijinind sursele de 
energie regenerabile;;

Or. en

Amendamentul 469
Jürgen Klute, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 48

Propunerea de rezoluție Amendamentul

48. subliniază că PAC are un rol 
multifuncțional în asigurarea unei varietăți 
de bunuri publice dincolo de piețele 
agricole, cum ar fi garantarea securității 
alimentare a Uniunii prin menținerea în 
stare de producție a terenurilor agricole din 
întreaga Europă, asigurarea diversității 
peisajelor, promovarea biodiversității și a 
bunăstării animalelor și combaterea 
depopulării zonelor rurale;

48. subliniază că PAC are un rol 
multifuncțional în asigurarea unei varietăți 
de bunuri publice dincolo de piețele 
agricole, cum ar fi garantarea securității 
alimentare a Uniunii prin menținerea în 
stare de producție a terenurilor agricole din 
întreaga Europă, asigurarea diversității 
peisajelor, promovarea biodiversității și a 
bunăstării animalelor și combaterea 
depopulării zonelor rurale, sărăciei și 
segregării, îndeosebi axându-se pe 
microregiunile cele mai defavorizate;

Or. en

Amendamentul 470
Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 48

Propunerea de rezoluție Amendamentul

48. subliniază că PAC are un rol 
multifuncțional în asigurarea unei varietăți 
de bunuri publice dincolo de piețele 
agricole, cum ar fi garantarea securității 
alimentare a Uniunii prin menținerea în 

48. subliniază că PAC reformată trebuie 
să aibă un rol multifuncțional în asigurarea 
unei varietăți de bunuri publice dincolo de 
piețele agricole, cum ar fi garantarea 
securității alimentare a Uniunii prin 
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stare de producție a terenurilor agricole din 
întreaga Europă, asigurarea diversității 
peisajelor, promovarea biodiversității și a 
bunăstării animalelor și combaterea 
depopulării zonelor rurale;

menținerea în stare de producție a 
terenurilor agricole din întreaga Europă, 
asigurarea diversității peisajelor, 
promovarea biodiversității și a bunăstării 
animalelor și combaterea depopulării 
zonelor rurale;

Or. pt

Amendamentul 471
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 48

Propunerea de rezoluție Amendamentul

48. subliniază că PAC are un rol 
multifuncțional în asigurarea unei varietăți 
de bunuri publice dincolo de piețele 
agricole, cum ar fi garantarea securității 
alimentare a Uniunii prin menținerea în 
stare de producție a terenurilor agricole din 
întreaga Europă, asigurarea diversității 
peisajelor, promovarea biodiversității și a 
bunăstării animalelor și combaterea 
depopulării zonelor rurale;

48. consideră că justificarea menținerii 
PAC prin acordarea către aceasta a unui
rol multifuncțional în asigurarea unei 
varietăți de bunuri publice dincolo de 
piețele agricole, cum ar fi garantarea 
securității alimentare a Uniunii prin 
menținerea în stare de producție a 
terenurilor agricole din întreaga Europă, 
asigurarea diversității peisajelor, 
promovarea biodiversității și a bunăstării 
animalelor și combaterea depopulării 
zonelor rurale nu este realistă;

Or. en

Amendamentul 472
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 48

Propunerea de rezoluție Amendamentul

48. subliniază că PAC are un rol 
multifuncțional în asigurarea unei varietăți 
de bunuri publice dincolo de piețele 
agricole, cum ar fi garantarea securității 
alimentare a Uniunii prin menținerea în 

48. subliniază că PAC reformată are un rol 
multifuncțional în asigurarea unei varietăți 
de bunuri publice dincolo de piețele 
agricole, cum ar fi garantarea securității 
alimentare a Uniunii prin menținerea în 
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stare de producție a terenurilor agricole din 
întreaga Europă, asigurarea diversității 
peisajelor, promovarea biodiversității și a 
bunăstării animalelor și combaterea 
depopulării zonelor rurale;

stare de producție a terenurilor agricole din 
întreaga Europă, asigurarea diversității 
peisajelor, promovarea biodiversității și a 
bunăstării animalelor și combaterea 
depopulării zonelor rurale;

Or. en

Amendamentul 473
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. invită Comisia să prezinte propuneri 
pentru o PAC reformată, care să 
urmărească alocări și utilizări mai 
eficiente și mai eficace ale bugetului PAC, 
inter alia printr-o distribuție mai 
echitabilă a plăților directe, prin 
consolidarea condiționalității în ceea ce 
privește asigurarea bunurilor publice 
așteptate de societate și prin plăți mai bine 
direcționate pentru a garanta o 
valorificare optimă a banului public;

49. consideră că trebuie să se pună capăt
PAC;

Or. en

Amendamentul 474
Pat the Cope Gallagher

Propunere de rezoluție
Punctul 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. invită Comisia să prezinte propuneri 
pentru o PAC reformată, care să 
urmărească alocări și utilizări mai eficiente 
și mai eficace ale bugetului PAC, inter alia
printr-o distribuție mai echitabilă a plăților 
directe, prin consolidarea condiționalității 
în ceea ce privește asigurarea bunurilor 

49. invită Comisia să prezinte propuneri 
pentru o PAC reformată, care să 
urmărească alocări și utilizări eficiente și 
eficace ale bugetului PAC, inter alia printr-
o distribuție mai echitabilă a plăților 
directe, prin consolidarea condiționalității 
în ceea ce privește asigurarea bunurilor 
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publice așteptate de societate și prin plăți 
mai bine direcționate pentru a garanta o 
valorificare optimă a banului public;

publice așteptate de societate și prin plăți 
direcționate pentru a garanta o valorificare 
optimă a banului public;

Or. en

Amendamentul 475
Bastiaan Belder

Propunere de rezoluție
Punctul 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. invită Comisia să prezinte propuneri 
pentru o PAC reformată, care să 
urmărească alocări și utilizări mai eficiente 
și mai eficace ale bugetului PAC, inter alia
printr-o distribuție mai echitabilă a plăților 
directe, prin consolidarea condiționalității 
în ceea ce privește asigurarea bunurilor 
publice așteptate de societate și prin plăți 
mai bine direcționate pentru a garanta o 
valorificare optimă a banului public;

49. invită Comisia să prezinte propuneri 
pentru o PAC reformată, care să 
urmărească alocări și utilizări mai eficiente 
și mai eficace ale bugetului PAC, inter alia
printr-o distribuție mai echitabilă a plăților 
directe precum și prin introducerea de 
stimulente pozitive precum plăți 
suplimentare de recompensare a 
agricultorilor care furnizează bunuri
publice așteptate de societate suplimentare 
sau care depun eforturi în domeniul 
inovării, pentru a garanta o valorificare 
optimă a banului public;

Or. en

Amendamentul 476
Anne E. Jensen, Marit Paulsen

Propunere de rezoluție
Punctul 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. invită Comisia să prezinte propuneri 
pentru o PAC reformată, care să 
urmărească alocări și utilizări mai eficiente 
și mai eficace ale bugetului PAC, inter alia
printr-o distribuție mai echitabilă a plăților 
directe, prin consolidarea condiționalității 
în ceea ce privește asigurarea bunurilor 

49. invită Comisia să prezinte propuneri 
pentru o PAC reformată, care să 
urmărească alocări și utilizări mai eficiente 
și mai eficace ale bugetului PAC, în 
conformitate cu Strategia Europa 2020, 
inter alia printr-o distribuție mai echitabilă 
a plăților directe, prin consolidarea 
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publice așteptate de societate și prin plăți 
mai bine direcționate pentru a garanta o 
valorificare optimă a banului public;

condiționalității în ceea ce privește 
asigurarea bunurilor publice așteptate de 
societate și prin plăți mai bine direcționate 
pentru a garanta o valorificare optimă a 
banului public; consideră că o PAC 
reformată ar trebui orientată către 
competitivitate regională, inovare, 
productivitate, eficiență a utilizării 
resurselor și reducerea schimbărilor 
climatice;

Or. en

Amendamentul 477
Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluție
Punctul 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. invită Comisia să prezinte propuneri 
pentru o PAC reformată, care să 
urmărească alocări și utilizări mai eficiente 
și mai eficace ale bugetului PAC, inter alia
printr-o distribuție mai echitabilă a plăților 
directe, prin consolidarea condiționalității 
în ceea ce privește asigurarea bunurilor 
publice așteptate de societate și prin plăți 
mai bine direcționate pentru a garanta o 
valorificare optimă a banului public;

49. invită Comisia să prezinte propuneri 
pentru o PAC reformată, care să 
urmărească alocări și utilizări mai eficiente 
și mai eficace ale bugetului PAC, inter alia
printr-o distribuție mai echitabilă a plăților 
directe, prin plăți mai bine direcționate 
pentru a garanta o valorificare optimă a 
banului public;

Or. it

Amendamentul 478
Czesław Adam Siekierski, Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Propunere de rezoluție
Punctul 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. invită Comisia să prezinte propuneri 
pentru o PAC reformată, care să 
urmărească alocări și utilizări mai eficiente 

49. invită Comisia să prezinte propuneri 
pentru o PAC reformată, care să 
urmărească alocări și utilizări obiective,
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și mai eficace ale bugetului PAC, inter alia
printr-o distribuție mai echitabilă a plăților 
directe, prin consolidarea condiționalității 
în ceea ce privește asigurarea bunurilor 
publice așteptate de societate și prin plăți 
mai bine direcționate pentru a garanta o 
valorificare optimă a banului public;

eficiente și eficace ale bugetului PAC, inter 
alia printr-o distribuție echitabilă a plăților 
directe între statele membre, regiuni și 
fermieri, prin consolidarea condiționalității 
în ceea ce privește asigurarea bunurilor 
publice așteptate de societate și prin plăți 
mai bine direcționate pentru a garanta o 
valorificare optimă a banului public; invită 
să se elimine definitiv criteriile istorice în 
ceea ce privește alocarea resurselor 
pentru plățile directe;

Or. pl

Amendamentul 479
Reimer Böge, Albert Deß în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. invită Comisia să prezinte propuneri 
pentru o PAC reformată, care să 
urmărească alocări și utilizări mai eficiente 
și mai eficace ale bugetului PAC, inter alia
printr-o distribuție mai echitabilă a plăților 
directe, prin consolidarea condiționalității 
în ceea ce privește asigurarea bunurilor 
publice așteptate de societate și prin plăți 
mai bine direcționate pentru a garanta o 
valorificare optimă a banului public;

49. invită Comisia să prezinte propuneri 
pentru o PAC reformată, care să 
urmărească alocări și utilizări mai eficiente 
și mai eficace ale bugetului PAC, inter alia
printr-o distribuție mai echitabilă a plăților 
directe, prin consolidarea condiționalității 
în ceea ce privește asigurarea bunurilor 
publice așteptate de societate și prin plăți 
mai bine direcționate pentru a garanta o 
valorificare optimă a banului public; 
subliniază că această măsură necesită 
menținerea sistemului bazat pe doi piloni 
al PAC, fiind necesară acordarea unei 
atenții sporite simplificării mecanismelor 
de efectuare a plăților, de control și de 
aplicare a sancțiunilor;

Or. en

Amendamentul 480
Konrad Szymański



AM\864018RO.doc 37/122 PE462.730v01-00

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. invită Comisia să prezinte propuneri 
pentru o PAC reformată, care să 
urmărească alocări și utilizări mai eficiente 
și mai eficace ale bugetului PAC, inter alia
printr-o distribuție mai echitabilă a plăților 
directe, prin consolidarea condiționalității 
în ceea ce privește asigurarea bunurilor 
publice așteptate de societate și prin plăți 
mai bine direcționate pentru a garanta o 
valorificare optimă a banului public;

49. invită Comisia să prezinte propuneri 
pentru o PAC reformată, care să 
urmărească alocări și utilizări mai eficiente 
și mai eficace ale bugetului PAC, inter alia
printr-o distribuție echitabilă și uniformă a 
plăților directe, prin consolidarea 
condiționalității în ceea ce privește 
asigurarea bunurilor publice așteptate de 
societate și prin plăți mai bine direcționate 
pentru a garanta o valorificare optimă a 
banului public;

Or. pl

Amendamentul 481
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. invită Comisia să prezinte propuneri 
pentru o PAC reformată, care să 
urmărească alocări și utilizări mai eficiente 
și mai eficace ale bugetului PAC, inter alia
printr-o distribuție mai echitabilă a plăților
directe, prin consolidarea condiționalității 
în ceea ce privește asigurarea bunurilor 
publice așteptate de societate și prin plăți 
mai bine direcționate pentru a garanta o 
valorificare optimă a banului public;

49. consideră că agricultorii ar putea fi 
recompensați pentru bunurile și serviciile 
publice valoroase pe care aceștia le 
furnizează în calitate de administratori ai 
mediului rural și că acestora ar trebui să 
li se ofere stimulente pentru dezvoltarea 
acestui rol; invită Comisia să prezinte 
propuneri pentru o PAC reformată, care să 
urmărească alocări și utilizări mai eficiente 
și mai eficace ale bugetului PAC, inter alia
printr-o distribuție mai echitabilă a plăților 
directe, prin consolidarea condiționalității 
în ceea ce privește asigurarea bunurilor 
publice așteptate de societate și prin plăți 
mai bine direcționate pentru a garanta o 
valorificare optimă a banului public;

Or. en
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Amendamentul 482
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. invită Comisia să prezinte propuneri 
pentru o PAC reformată, care să 
urmărească alocări și utilizări mai eficiente 
și mai eficace ale bugetului PAC, inter alia
printr-o distribuție mai echitabilă a plăților 
directe, prin consolidarea condiționalității 
în ceea ce privește asigurarea bunurilor 
publice așteptate de societate și prin plăți 
mai bine direcționate pentru a garanta o 
valorificare optimă a banului public;

49. invită Comisia să prezinte propuneri 
pentru o PAC reformată, care să 
urmărească alocări și utilizări mai eficiente 
și mai eficace ale bugetului PAC, inter alia
printr-o distribuție echitabilă a plăților 
directe, prin consolidarea condiționalității 
în ceea ce privește asigurarea bunurilor 
publice așteptate de societate și prin plăți 
mai bine direcționate pentru a garanta o 
valorificare optimă a banului public;

Or. en

Amendamentul 483
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Punctul 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. invită Comisia să prezinte propuneri 
pentru o PAC reformată, care să 
urmărească alocări și utilizări mai eficiente 
și mai eficace ale bugetului PAC, inter 
alia printr-o distribuție mai echitabilă a 
plăților directe, prin consolidarea 
condiționalității în ceea ce privește 
asigurarea bunurilor publice așteptate de 
societate și prin plăți mai bine direcționate 
pentru a garanta o valorificare optimă a 
banului public;

49. invită Comisia să prezinte propuneri 
pentru o PAC reformată, care să 
urmărească alocări și utilizări mai eficiente 
și mai eficace ale unui buget PAC redus, 
prin consolidarea condiționalității în ceea 
ce privește asigurarea bunurilor publice 
așteptate de societate și prin plăți mai bine 
direcționate pentru a garanta o valorificare 
optimă a banului public;

Or. en
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Amendamentul 484
José Bové, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. invită Comisia să prezinte propuneri 
pentru o PAC reformată, care să 
urmărească alocări și utilizări mai eficiente 
și mai eficace ale bugetului PAC, inter alia
printr-o distribuție mai echitabilă a plăților 
directe, prin consolidarea condiționalității 
în ceea ce privește asigurarea bunurilor 
publice așteptate de societate și prin plăți 
mai bine direcționate pentru a garanta o 
valorificare optimă a banului public;

49. invită Comisia să prezinte propuneri 
pentru o PAC reformată, care să 
urmărească alocări și utilizări mai eficiente 
și mai eficace ale bugetului PAC, inter alia
printr-o distribuție mai echitabilă a plăților 
directe între statele membre și între 
agricultori, prin consolidarea 
condiționalității în ceea ce privește 
asigurarea bunurilor publice așteptate de 
societate și prin plăți mai bine direcționate 
pentru a garanta o valorificare optimă a 
banului public;

Or. en

Amendamentul 485
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. invită Comisia să prezinte propuneri 
pentru o PAC reformată, care să 
urmărească alocări și utilizări mai eficiente 
și mai eficace ale bugetului PAC, inter alia
printr-o distribuție mai echitabilă a plăților 
directe, prin consolidarea condiționalității 
în ceea ce privește asigurarea bunurilor 
publice așteptate de societate și prin plăți 
mai bine direcționate pentru a garanta o 
valorificare optimă a banului public;

49. invită Comisia să prezinte propuneri 
pentru o PAC reformată, care să 
urmărească alocări și utilizări mai eficiente 
și mai eficace ale bugetului PAC, inter alia
printr-o distribuție echitabilă a plăților 
directe, prin consolidarea condiționalității 
în ceea ce privește asigurarea bunurilor 
publice așteptate de societate și prin plăți 
mai bine direcționate pentru a garanta o 
valorificare optimă a banului public;

Or. de
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Amendamentul 486
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 49a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49a. subliniază rolul important pe care îl 
joacă volatilitatea piețelor agricole în 
cazul crizei alimentară din Europa și din 
întreaga lume; speră ca noua PAC să 
poată face față acestei problematici;

Or. fr

Amendamentul 487
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 49b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49b. subliniază faptul că PAC, în cadrul
politicilor interne ale UE, are un impact 
negativ asupra țărilor terțe, îndeosebi 
asupra țărilor în curs de dezvoltare, și că, 
prin urmare, aceasta va trebui să respecte 
principiul coerenței politice pentru 
dezvoltare în viitorul CFM;

Or. en

Amendamentul 488
Bas Eickhout, José Bové

Propunere de rezoluție
Punctul 49c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49c. consideră îndeosebi că plățile din 
cadrul primului pilon ar trebui 
condiționate de practicile agricole 
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durabile integratoare și ar trebui să 
combine o producție durabilă cu o 
componentă decentă privind ocuparea 
forței de muncă, ecocondiționalitatea 
devenind eficientă din punct de vedere 
ecologic și administrativ, și cu o linie de 
referință a durabilității și o reechilibrare 
activă a producției de plante cu producția 
de animale, impunând limite privind 
densitatea complexelor zootehnice și 
incluzând o rotație a culturilor sporită 
obligatorie;

Or. en

Amendamentul 489
Bas Eickhout, José Bové

Propunere de rezoluție
Punctul 49d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49d. consideră că astfel de plăți ar trebui 
să fie orizontale însă că acestea pot diferi 
în funcție de condițiile geografice și de 
infrastructură specifice, precum regiunile 
defavorizate, zonele cu o valoare naturală 
sporită, sensibilitatea la schimbările 
climatice etc., incluzând astfel, de 
asemenea, plățile către regiunile cele mai 
defavorizate;

Or. en

Amendamentul 490
Bas Eickhout, José Bové

Propunere de rezoluție
Punctul 49e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49e. este de părere că subvențiile la export 
ar trebui eliminate complet și că, în plus, 



PE462.730v01-00 42/122 AM\864018RO.doc

RO

ar trebui excluse plățile care sprijină 
investițiile în vederea operațiunilor 
industriale de creștere a animalelor și de 
procesare și plățile către proprietarii de 
terenuri care nu au o producție agricolă 
activă sau care nu desfășoară activități de 
protejare a naturii;

Or. en

Amendamentul 491
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 50

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50. insistă asupra faptului că, având în 
vedere gama variată de sarcini și obiective 
cărora PAC trebuie să le răspundă, 
sumele alocate PAC în exercițiul bugetar 
2013 ar trebui cel puțin menținute pe 
durata următoarei perioade de 
programare financiară;

eliminat

Or. en

Amendamentul 492
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 50

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50. insistă asupra faptului că, având în 
vedere gama variată de sarcini și obiective 
cărora PAC trebuie să le răspundă, 
sumele alocate PAC în exercițiul bugetar 
2013 ar trebui cel puțin menținute pe 
durata următoarei perioade de 
programare financiară;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 493
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 50

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50. insistă asupra faptului că, având în 
vedere gama variată de sarcini și obiective 
cărora PAC trebuie să le răspundă, 
sumele alocate PAC în exercițiul bugetar 
2013 ar trebui cel puțin menținute pe 
durata următoarei perioade de programare 
financiară;

50. insistă asupra faptului că, având în 
vedere reforma PAC, sumele alocate ar 
trebui reduse foarte mult pe durata 
următoarei perioade de programare 
financiară;

Or. en

Amendamentul 494
Marit Paulsen, Gerben-Jan Gerbrandy, Anne E. Jensen

Propunere de rezoluție
Punctul 50

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50. insistă asupra faptului că, având în 
vedere gama variată de sarcini și obiective 
cărora PAC trebuie să le răspundă,
sumele alocate PAC în exercițiul bugetar 
2013 ar trebui cel puțin menținute pe 
durata următoarei perioade de programare 
financiară;

50. insistă asupra faptului că sumele 
alocate PAC ar trebui revizuite pe durata 
următoarei perioade de programare 
financiară, dat fiind faptul că resursele 
limitate ale UE trebuie utilizate și 
orientate mai eficient, în lumina 
Strategiei Europa 2020; este posibil să fie 
necesară reducerea cotei PAC din bugetul 
UE în vederea finanțării investițiilor în 
educație, infrastructură, cercetare și 
inovare, de asemenea, în beneficiul 
comunității agricole;

Or. en
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Amendamentul 495
Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 50

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50. insistă asupra faptului că, având în 
vedere gama variată de sarcini și obiective 
cărora PAC trebuie să le răspundă, 
sumele alocate PAC în exercițiul bugetar 
2013 ar trebui cel puțin menținute pe 
durata următoarei perioade de programare 
financiară;

50. insistă asupra faptului că, având în 
vedere reforma PAC, sumele alocate PAC 
trebuie reduse treptat în următoarea 
perioadă de programare financiară, fără ca 
această măsură să-i afecteze pe micii 
agricultori sau să nu ofere protecția 
proprietăților publice asigurată de această 
politică;

Or. pt

Amendamentul 496
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele 
Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 50

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50. insistă asupra faptului că, având în 
vedere gama variată de sarcini și obiective 
cărora PAC trebuie să le răspundă, 
sumele alocate PAC în exercițiul bugetar 
2013 ar trebui cel puțin menținute pe 
durata următoarei perioade de 
programare financiară;

50. insistă asupra faptului că, în funcție de 
rezultatul actualei reforme a PAC, sunt 
posibile reduceri limitate și precise în 
cadrul PAC;

Or. en

Amendamentul 497
Richard Ashworth

Propunere de rezoluție
Punctul 50
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

50. insistă asupra faptului că, având în 
vedere gama variată de sarcini și obiective 
cărora PAC trebuie să le răspundă, sumele 
alocate PAC în exercițiul bugetar 2013 ar 
trebui cel puțin menținute pe durata 
următoarei perioade de programare 
financiară;

50. insistă asupra faptului că, având în 
vedere gama variată de sarcini și obiective 
cărora PAC trebuie să le răspundă, sumele 
alocate PAC ar trebui să fie suficiente 
pentru îndeplinirea obiectivelor acesteia;

Or. en

Amendamentul 498
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 50

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50. insistă asupra faptului că, având în 
vedere gama variată de sarcini și obiective 
cărora PAC trebuie să le răspundă, sumele 
alocate PAC în exercițiul bugetar 2013 ar 
trebui cel puțin menținute pe durata 
următoarei perioade de programare 
financiară;

50. insistă asupra faptului că, având în 
vedere gama variată de sarcini și obiective 
cărora PAC trebuie să le răspundă, 
fondurile bugetare pentru următoarea 
perioadă financiară trebuie orientate 
către dezvoltarea personalului încadrat în 
sectorul agricol și către nevoile mediului 
rural;

Or. de

Amendamentul 499
Arlene McCarthy, Christel Schaldemose, Emine Bozkurt, Thijs Berman, Brian Simpson

Propunere de rezoluție
Punctul 50

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50. insistă asupra faptului că, având în 
vedere gama variată de sarcini și obiective 
cărora PAC trebuie să le răspundă,
sumele alocate PAC în exercițiul bugetar 
2013 ar trebui cel puțin menținute pe 

50. insistă asupra faptului că sumele 
alocate PAC pe durata următoarei perioade 
de programare financiară ar trebui stabilite 
ținând cont de nevoia de repoziționare 
semnificativă în cadrul CFM în vederea 
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durata următoarei perioade de programare 
financiară;

finanțării pe deplin a priorităților 
Strategiei Europa 2020 care au cel mai 
mare impact asupra sporirii nivelurilor 
ocupării forței de muncă și creșterii 
economice;

Or. en

Amendamentul 500
Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluție
Punctul 50

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50. insistă asupra faptului că, având în 
vedere gama variată de sarcini și obiective 
cărora PAC trebuie să le răspundă, sumele 
alocate PAC în exercițiul bugetar 2013 ar 
trebui cel puțin menținute pe durata 
următoarei perioade de programare 
financiară;

50. insistă asupra faptului că, având în 
vedere gama variată de sarcini și obiective 
cărora PAC trebuie să le răspundă, sumele 
alocate PAC în exercițiul bugetar 2013 ar 
trebui cel puțin menținute și/sau sporite pe 
durata următoarei perioade de programare 
financiară;

Or. it

Amendamentul 501
Bas Eickhout, José Bové

Propunere de rezoluție
Punctul 50

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50. insistă asupra faptului că, având în 
vedere gama variată de sarcini și obiective 
cărora PAC trebuie să le răspundă, sumele 
alocate PAC în exercițiul bugetar 2013 ar 
trebui cel puțin menținute pe durata 
următoarei perioade de programare 
financiară;

50. insistă asupra faptului că, având în 
vedere gama variată de sarcini și obiective 
cărora o PAC astfel reformată trebuie să le 
răspundă, sumele alocate PAC în exercițiul 
bugetar 2013 ar trebui cel puțin menținute 
pe durata următoarei perioade de 
programare financiară;

Or. en
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Amendamentul 502
Giovanni La Via, Paolo De Castro, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Lorenzo 
Fontana, Elisabeth Jeggle, Czesław Adam Siekierski, Albert Deß, Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 50

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50. insistă asupra faptului că, având în 
vedere gama variată de sarcini și obiective 
cărora PAC trebuie să le răspundă, sumele 
alocate PAC în exercițiul bugetar 2013 ar 
trebui cel puțin menținute pe durata 
următoarei perioade de programare 
financiară;

50. insistă asupra faptului că, având în 
vedere gama variată de sarcini și obiective 
cărora PAC trebuie să le răspundă, sumele 
alocate PAC în exercițiul bugetar 2013 ar 
trebui cel puțin menținute pe durata 
următoarei perioade de programare 
financiară, cu o reevaluare legată de rata 
europeană a inflației;

Or. en

Amendamentul 503
Giovanni La Via, Paolo De Castro, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Lorenzo 
Fontana, Iratxe García Pérez, Elisabeth Jeggle, Czesław Adam Siekierski, Albert Deß

Propunere de rezoluție
Punctul 50a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50a. subliniază, în plus, că resursele 
agricole necheltuite sau dezangajate 
trebuie să rămână în cadrul bugetului 
PAC și nu pot fi utilizate pentru 
finanțarea altor politici;

Or. en

Amendamentul 504
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 50b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

50b. insistă asupra utilizării bugetului 
PAC pentru recompensarea agricultorilor 
care aplică practici durabile în cadrul 
fermelor proprii, asupra faptului că 
agricultorii ar trebui încurajați prin 
intermediul PAC să protejeze și să 
promoveze bunurile comune precum 
biodiversitatea, stocarea carbonului, 
funcționalitatea bazinelor hidrografice 
etc.; consideră că PAC ar trebui, de 
asemenea, să sprijine producția de 
energie regenerabilă;

Or. en

Amendamentul 505
Bastiaan Belder

Propunere de rezoluție
Punctul 50c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50c. invită Comisia ca, în plus, să aloce 
resurse suplimentare destinate în mod 
specific inovării în sectorul agricol, astfel 
încât inovarea să poată ocupa o poziție 
mai importantă în cadrul viitoarei PAC;

Or. nl

Amendamentul 506
Richard Ashworth

Propunere de rezoluție
Punctul 51

Propunerea de rezoluție Amendamentul

51. solicită o coordonare sporită între 
Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR), Fondul 

eliminat
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european de dezvoltare regională 
(FEDER) și alte fonduri structurale și de 
coeziune în vederea consolidării unei 
abordări teritoriale; solicită Comisiei să 
examineze măsura în care ar putea fi 
realizate sinergii mai bune în ceea ce 
privește finanțarea prin FEADR și alte 
instrumente relevante a unor activități 
nelegate de agricultură;

Or. en

Amendamentul 507
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 51

Propunerea de rezoluție Amendamentul

51. solicită o coordonare sporită între 
Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR), Fondul 
european de dezvoltare regională 
(FEDER) și alte fonduri structurale și de 
coeziune în vederea consolidării unei 
abordări teritoriale; solicită Comisiei să 
examineze măsura în care ar putea fi 
realizate sinergii mai bune în ceea ce 
privește finanțarea prin FEADR și alte 
instrumente relevante a unor activități 
nelegate de agricultură;

eliminat

Or. en

Amendamentul 508
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 51

Propunerea de rezoluție Amendamentul

51. solicită o coordonare sporită între 
Fondul european agricol pentru 

51. solicită o coordonare sporită între 
politica de coeziune europeană și PAC în 
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dezvoltare rurală (FEADR), Fondul 
european de dezvoltare regională 
(FEDER) și alte fonduri structurale și de 
coeziune în vederea consolidării unei 
abordări teritoriale; solicită Comisiei să 
examineze măsura în care ar putea fi 
realizate sinergii mai bune în ceea ce 
privește finanțarea prin FEADR și alte 
instrumente relevante a unor activități 
nelegate de agricultură;

vederea consolidării unei abordări 
teritoriale;

Or. en

Amendamentul 509
Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 51

Propunerea de rezoluție Amendamentul

51. solicită o coordonare sporită între 
Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală (FEADR), Fondul european de 
dezvoltare regională (FEDER) și alte 
fonduri structurale și de coeziune în 
vederea consolidării unei abordări 
teritoriale; solicită Comisiei să examineze 
măsura în care ar putea fi realizate 
sinergii mai bune în ceea ce privește 
finanțarea prin FEADR și alte 
instrumente relevante a unor activități 
nelegate de agricultură;

51. solicită o coordonare sporită între 
Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală (FEADR) și alte fonduri cu 
implicații teritoriale, în cadrul strategiei 
comune, care definește prioritățile 
partajate în funcție de investiții;

Or. pt

Amendamentul 510
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 51

Propunerea de rezoluție Amendamentul

51. solicită o coordonare sporită între 51. solicită o coordonare sporită între 
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Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală (FEADR), Fondul european de 
dezvoltare regională (FEDER) și alte 
fonduri structurale și de coeziune în 
vederea consolidării unei abordări 
teritoriale; solicită Comisiei să examineze 
măsura în care ar putea fi realizate sinergii 
mai bune în ceea ce privește finanțarea prin 
FEADR și alte instrumente relevante a 
unor activități nelegate de agricultură;

Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală (FEADR), Fondul european de 
dezvoltare regională (FEDER) și alte 
fonduri structurale și de coeziune în 
vederea consolidării unei abordări 
teritoriale; solicită Comisiei să prezinte 
propuneri specifice privind modalitatea în 
care ar putea fi realizate sinergii mai bune 
în ceea ce privește finanțarea prin FEADR 
și alte instrumente relevante a unor 
activități nelegate de agricultură; se 
așteaptă ca cheltuielile legate de 
diversificarea economică în regiuni în 
care agricultura se află în declin să 
sporească pe parcursul următorului 
CFM;

Or. en

Amendamentul 511
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 51

Propunerea de rezoluție Amendamentul

51. solicită o coordonare sporită între 
Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală (FEADR), Fondul european de 
dezvoltare regională (FEDER) și alte 
fonduri structurale și de coeziune în 
vederea consolidării unei abordări 
teritoriale; solicită Comisiei să examineze 
măsura în care ar putea fi realizate sinergii 
mai bune în ceea ce privește finanțarea prin 
FEADR și alte instrumente relevante a 
unor activități nelegate de agricultură;

51. solicită o coordonare sporită între 
Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală (FEADR), Fondul european de 
dezvoltare regională (FEDER) și alte 
fonduri structurale și de coeziune în 
vederea consolidării unei abordări 
teritoriale; solicită Comisiei să examineze 
măsura în care ar putea fi realizate sinergii 
mai bune în ceea ce privește finanțarea prin 
FEADR și alte instrumente relevante a 
unor activități nelegate de agricultură și 
este necesară redistribuirea fondurilor în 
FEADR;

Or. de
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Amendamentul 512
Bas Eickhout, Helga Trüpel, José Bové

Propunere de rezoluție
Punctul 51a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

51a. consideră că programele de 
dezvoltare rurală ar trebui să cuprindă 
obiectivele agricole, de mediu și privind 
politica de coeziune într-o abordare 
teritorială cu o tipologie nouă a zonelor 
rurale, ținând cont într-o mai mare 
măsură de densitatea populației, de 
situația culturală și socioeconomică și de 
caracteristicile și nevoile specifice, 
recunoscând diferențele dintre teritorii și 
îmbunătățind guvernanța teritorială 
rurală, inspirându-se din inițiative de 
succes care au implicat parteneriate 
orizontale și verticale, punând un accent 
deosebit pe activități de cercetare pe plan 
local, consolidând infrastructura publică 
locală, sprijinind crearea de mici 
întreprinderi prospere, promovând 
proiecte de energie regenerabilă și unele 
practici mai bune de creștere a 
animalelor;

Or. en

Amendamentul 513
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 52

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52. semnalează faptul că sectorul 
pescuitului și activitățile conexe 
reprezintă de multe ori singura sursă de 
venituri și locuri de muncă, îndeosebi în 
regiunile costiere, insulare și periferice; 
consideră că, pentru a-și realiza 

52. consideră că politica comună în 
domeniul pescuitului (PCP) ar trebui 
sistată, întrucât aceasta nu s-a dovedit a fi 
eficientă și nu a protejat stocurile de 
pește;
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obiectivele pe termen mediu și lung care 
vizează un sector stabil și sustenabil al 
pescuitului, pentru a facilita refacerea 
stocurilor de pește și pentru a aborda 
aspectele sociale legate de necesitatea 
reducerii efortului de pescuit, politica 
comună în domeniul pescuitului (PCP) va 
necesita resurse financiare adecvate după 
2013; subliniază necesitatea reorientării 
sprijinului spre practici piscicole mai 
sustenabile și se așteaptă la o creștere, în 
perioada următorului CFM, a 
cheltuielilor legate de diversificarea 
economică în regiunile în care pescuitul 
este în declin și a cheltuielilor destinate 
coordonării controalelor;

Or. en

Amendamentul 514
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 52

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52. semnalează faptul că sectorul 
pescuitului și activitățile conexe reprezintă 
de multe ori singura sursă de venituri și 
locuri de muncă, îndeosebi în regiunile 
costiere, insulare și periferice; consideră 
că, pentru a-și realiza obiectivele pe termen 
mediu și lung care vizează un sector stabil 
și sustenabil al pescuitului, pentru a facilita 
refacerea stocurilor de pește și pentru a 
aborda aspectele sociale legate de 
necesitatea reducerii efortului de pescuit, 
politica comună în domeniul pescuitului 
(PCP) va necesita resurse financiare 
adecvate după 2013; subliniază necesitatea 
reorientării sprijinului spre practici 
piscicole mai sustenabile și se așteaptă la o 
creștere, în perioada următorului CFM, a 
cheltuielilor legate de diversificarea 
economică în regiunile în care pescuitul 

52. semnalează faptul că sectorul 
pescuitului și activitățile conexe reprezintă 
de multe ori singura sursă de venituri și 
locuri de muncă, îndeosebi în regiunile 
costiere, insulare și periferice; consideră 
că, pentru a-și realiza obiectivele pe termen 
mediu și lung care vizează un sector stabil 
și sustenabil al pescuitului este necesară o 
schimbare radicală a direcției, prin 
promovarea tehnicilor de pescuit cu 
impact redus, prin reducerea consumului 
de energie și prin eliminarea capacității 
de pescuit în exces, oprind, totodată, orice 
finanțare pentru modernizarea vaselor și 
că, pentru a facilita refacerea deplină a 
stocurilor de pește și pentru a aborda 
aspectele sociale legate de necesitatea 
reducerii efortului de pescuit, politica 
comună în domeniul pescuitului (PCP) va 
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este în declin și a cheltuielilor destinate 
coordonării controalelor;

necesita resurse financiare adecvate după 
2013; subliniază necesitatea reorientării 
sprijinului spre practici piscicole mai 
sustenabile, sprijinind în perioada 
următorului CFM gestionarea habitatului, 
îmbunătățiri privind selectivitatea atât în 
domeniul marin, cât și în cel al 
pescuitului în apele interne, diversificarea 
economică în regiunile în care pescuitul 
este în declin și o monitorizare sporită, 
colectarea datelor și coordonarea 
controalelor;

Or. en

Amendamentul 515
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Pat the Cope Gallagher, 
Giommaria Uggias, în numele Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 52

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52. semnalează faptul că sectorul 
pescuitului și activitățile conexe reprezintă 
de multe ori singura sursă de venituri și 
locuri de muncă, îndeosebi în regiunile 
costiere, insulare și periferice; consideră 
că, pentru a-și realiza obiectivele pe termen 
mediu și lung care vizează un sector stabil 
și sustenabil al pescuitului, pentru a facilita 
refacerea stocurilor de pește și pentru a 
aborda aspectele sociale legate de 
necesitatea reducerii efortului de pescuit, 
politica comună în domeniul pescuitului 
(PCP) va necesita resurse financiare 
adecvate după 2013; subliniază necesitatea 
reorientării sprijinului spre practici 
piscicole mai sustenabile și se așteaptă la o 
creștere, în perioada următorului CFM, a 
cheltuielilor legate de diversificarea 
economică în regiunile în care pescuitul 
este în declin și a cheltuielilor destinate 
coordonării controalelor;

52. semnalează faptul că sectorul 
pescuitului și al acvaculturii și activitățile 
conexe reprezintă de multe ori principala
sursă de venituri și locuri de muncă
durabile, îndeosebi în regiunile costiere, 
insulare și periferice; consideră că, pentru 
a-și realiza obiectivele pe termen mediu și 
lung care vizează un sector stabil,
sustenabil și extins al pescuitului și al 
acvaculturii, pentru a facilita refacerea 
stocurilor de pește și pentru a aborda 
aspectele sociale și economice legate de 
necesitatea reducerii efortului de pescuit și 
pentru a îndeplini noile obiective ale 
politicii comune în domeniul pescuitului 
(PCP) reformate, această politică va 
necesita resurse financiare adecvate după 
2013; subliniază necesitatea unei strategii 
pe termen lung în vederea unei refaceri 
rapide și sustenabile a stocurilor de pește 
în conformitate cu principiul privind 
randamentul durabil maxim, astfel încât 
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sectorul pescuitului să poată deveni stabil 
și durabil;

Or. en

Amendamentul 516
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 52

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52. semnalează faptul că sectorul 
pescuitului și activitățile conexe reprezintă 
de multe ori singura sursă de venituri și 
locuri de muncă, îndeosebi în regiunile 
costiere, insulare și periferice; consideră 
că, pentru a-și realiza obiectivele pe termen 
mediu și lung care vizează un sector stabil 
și sustenabil al pescuitului, pentru a facilita 
refacerea stocurilor de pește și pentru a 
aborda aspectele sociale legate de 
necesitatea reducerii efortului de pescuit, 
politica comună în domeniul pescuitului 
(PCP) va necesita resurse financiare 
adecvate după 2013; subliniază necesitatea 
reorientării sprijinului spre practici 
piscicole mai sustenabile și se așteaptă la o 
creștere, în perioada următorului CFM, a 
cheltuielilor legate de diversificarea 
economică în regiunile în care pescuitul 
este în declin și a cheltuielilor destinate 
coordonării controalelor;

52. subliniază faptul că resursele 
halieutice constituie un bun public vital 
pentru securitatea alimentară europeană 
și globală; semnalează faptul că sectorul 
pescuitului și activitățile conexe reprezintă 
de multe ori singura sursă de venituri și 
locuri de muncă, îndeosebi în regiunile 
costiere, insulare și periferice; consideră 
că, pentru a-și realiza obiectivele pe termen 
mediu și lung care vizează un sector stabil 
și sustenabil al pescuitului, pentru a facilita 
refacerea stocurilor de pește și pentru a 
aborda aspectele sociale legate de 
necesitatea reducerii efortului de pescuit, 
reforma politicii comune în domeniul 
pescuitului (PCP) va necesita resurse 
financiare adecvate după 2013; subliniază 
că Fondul european pentru pescuit (FEP) 
ar trebui utilizat în vederea sprijinirii 
practicilor piscicole sustenabile precum și 
a îmbunătățirii ecosistemelor marine; 
subliniază, de asemenea, importanța 
garantării drepturilor lucrătorilor prin 
intermediul unei politici privind 
bunăstarea și a faptului că pescuitul 
industrial respectă, de asemenea, aceste 
principii și, prin urmare, se așteaptă la o 
creștere, în perioada următorului CFM, a 
cheltuielilor legate de diversificarea 
economică în regiunile în care pescuitul 
este în declin și a cheltuielilor destinate 
coordonării controalelor; solicită o 
finanțare adecvată pentru intensificarea 
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sprijinului acordat acvaculturii, politicii 
maritime integrate și cercetării în 
domeniul ecosistemelor marine;

Or. en

Amendamentul 517
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 52

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52. semnalează faptul că sectorul 
pescuitului și activitățile conexe reprezintă 
de multe ori singura sursă de venituri și 
locuri de muncă, îndeosebi în regiunile 
costiere, insulare și periferice; consideră 
că, pentru a-și realiza obiectivele pe termen 
mediu și lung care vizează un sector stabil 
și sustenabil al pescuitului, pentru a facilita 
refacerea stocurilor de pește și pentru a 
aborda aspectele sociale legate de 
necesitatea reducerii efortului de pescuit, 
politica comună în domeniul pescuitului 
(PCP) va necesita resurse financiare 
adecvate după 2013; subliniază necesitatea 
reorientării sprijinului spre practici 
piscicole mai sustenabile și se așteaptă la o 
creștere, în perioada următorului CFM, a 
cheltuielilor legate de diversificarea 
economică în regiunile în care pescuitul 
este în declin și a cheltuielilor destinate 
coordonării controalelor;

52. semnalează faptul că sectorul 
pescuitului și activitățile conexe reprezintă 
de multe ori singura sursă de venituri și 
locuri de muncă, îndeosebi în regiunile 
costiere, insulare și periferice; consideră 
că, pentru a-și realiza obiectivele pe termen 
mediu și lung care vizează un sector stabil 
și sustenabil al pescuitului, pentru a facilita 
refacerea stocurilor de pește și pentru a 
aborda aspectele sociale legate de 
necesitatea reducerii efortului de pescuit, 
politica comună în domeniul pescuitului 
(PCP) va necesita resurse financiare 
adecvate după 2013; subliniază necesitatea 
reorientării sprijinului spre practici 
piscicole mai sustenabile acordând, în 
același timp, o atenție deosebită sectorului 
pescuitului la scară redusă și activităților 
conexe și se așteaptă la o creștere, în 
perioada următorului CFM, a cheltuielilor 
legate de diversificarea economică în 
regiunile în care pescuitul este în declin și 
a cheltuielilor destinate coordonării 
controalelor;

Or. en

Amendamentul 518
Cornelis de Jong, Jürgen Klute
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Propunere de rezoluție
Punctul 52

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52. semnalează faptul că sectorul 
pescuitului și activitățile conexe reprezintă 
de multe ori singura sursă de venituri și 
locuri de muncă, îndeosebi în regiunile 
costiere, insulare și periferice; consideră 
că, pentru a-și realiza obiectivele pe termen 
mediu și lung care vizează un sector stabil 
și sustenabil al pescuitului, pentru a facilita 
refacerea stocurilor de pește și pentru a 
aborda aspectele sociale legate de 
necesitatea reducerii efortului de pescuit, 
politica comună în domeniul pescuitului 
(PCP) va necesita resurse financiare 
adecvate după 2013; subliniază necesitatea 
reorientării sprijinului spre practici 
piscicole mai sustenabile și se așteaptă la o 
creștere, în perioada următorului CFM, a 
cheltuielilor legate de diversificarea 
economică în regiunile în care pescuitul 
este în declin și a cheltuielilor destinate 
coordonării controalelor;

52. semnalează faptul că sectorul 
pescuitului și activitățile conexe reprezintă 
de multe ori singura sursă de venituri și 
locuri de muncă, îndeosebi în regiunile 
costiere, insulare și periferice; consideră 
că, pentru a-și realiza obiectivele pe termen 
mediu și lung care vizează un sector stabil 
și sustenabil al pescuitului, pentru a facilita 
refacerea stocurilor de pește și pentru a 
aborda aspectele sociale legate de 
necesitatea reducerii efortului de pescuit, 
politica comună în domeniul pescuitului 
(PCP) va necesita resurse financiare 
adecvate după 2013; subliniază necesitatea 
reorientării sprijinului spre practici 
piscicole mai sustenabile și se așteaptă la o 
creștere, în perioada următorului CFM, a 
cheltuielilor legate de diversificarea 
economică în regiunile din cele mai sărace 
state membre în care pescuitul este în 
declin și a cheltuielilor destinate 
coordonării controalelor;

Or. en

Amendamentul 519
Jan Olbrycht

Propunere de rezoluție
Punctul 52

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52. semnalează faptul că sectorul 
pescuitului și activitățile conexe reprezintă 
de multe ori singura sursă de venituri și 
locuri de muncă, îndeosebi în regiunile 
costiere, insulare și periferice; consideră 
că, pentru a-și realiza obiectivele pe termen 
mediu și lung care vizează un sector stabil 
și sustenabil al pescuitului, pentru a facilita 

52. semnalează faptul că sectorul 
pescuitului și activitățile conexe reprezintă 
de multe ori singura sursă de venituri și 
locuri de muncă, îndeosebi în regiunile 
costiere, insulare și periferice; consideră 
că, pentru a-și realiza obiectivele pe termen 
mediu și lung care vizează un sector stabil 
și sustenabil al pescuitului, pentru a facilita 
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refacerea stocurilor de pește și pentru a 
aborda aspectele sociale legate de 
necesitatea reducerii efortului de pescuit, 
politica comună în domeniul pescuitului 
(PCP) va necesita resurse financiare 
adecvate după 2013; subliniază necesitatea 
reorientării sprijinului spre practici 
piscicole mai sustenabile și se așteaptă la o 
creștere, în perioada următorului CFM, a 
cheltuielilor legate de diversificarea 
economică în regiunile în care pescuitul 
este în declin și a cheltuielilor destinate 
coordonării controalelor;

refacerea stocurilor de pește și pentru a 
aborda aspectele sociale legate de 
necesitatea reducerii efortului de pescuit, 
politica comună în domeniul pescuitului 
(PCP) va necesita resurse financiare 
adecvate după 2013; recunoaște 
necesitatea unei coordonări sporite cu 
politica de coeziune; subliniază necesitatea 
reorientării sprijinului spre practici 
piscicole mai sustenabile și se așteaptă la o 
creștere, în perioada următorului CFM, a 
cheltuielilor legate de diversificarea 
economică în regiunile în care pescuitul 
este în declin și a cheltuielilor destinate 
coordonării controalelor;

Or. en

Amendamentul 520
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 52a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52a. subliniază faptul că trebuie acordată 
o atenție mai mare unor factori care 
afectează și modifică în mod negativ 
habitatele marine și care perturbă 
ecosistemele și biodiversitatea, precum 
acidificarea oceanelor, creșterea 
temperaturii oceanelor și mărilor, 
eroziunea coastelor și impactul 
activităților extractive și ale transportului 
maritim asupra mediului;

Or. en

Amendamentul 521
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, în numele 
Grupului ALDE
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Propunere de rezoluție
Subtitlu 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Schimbările climatice și eficiența 
energetică

Mediul, schimbările climatice și eficiența 
utilizării resurselor

Or. en

Amendamentul 522
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Subtitlu 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Schimbările climatice și eficiența 
energetică

Schimbările climatice, mediul și eficiența 
utilizării resurselor

Or. en

Amendamentul 523
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Subtitlu

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Schimbările climatice și eficiența 
energetică

Schimbările climatice, biodiversitatea și 
eficiența utilizării resurselor

Or. en

Amendamentul 524
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 53
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

53. accentuează faptul că Uniunea ar 
trebui să fie în prim-planul trecerii la o 
economie durabilă și să promoveze 
tranziția spre o societate cu emisii scăzute 
de carbon pentru a menține 
competitivitatea industriei europene și 
pentru a garanta un mediu de viață curat 
și sănătos; subliniază că acest lucru ar 
trebui să se realizeze, printre altele, prin 
reducerea consumului de energie, 
descentralizarea aprovizionării cu 
energie, utilizarea sporită a surselor de 
energie regenerabilă și asigurarea 
rezilienței ecosistemului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 525
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 53

Propunerea de rezoluție Amendamentul

53. accentuează faptul că Uniunea ar trebui 
să fie în prim-planul trecerii la o economie 
durabilă și să promoveze tranziția spre o 
societate cu emisii scăzute de carbon 
pentru a menține competitivitatea industriei 
europene și pentru a garanta un mediu de 
viață curat și sănătos; subliniază că acest 
lucru ar trebui să se realizeze, printre altele, 
prin reducerea consumului de energie, 
descentralizarea aprovizionării cu energie, 
utilizarea sporită a surselor de energie 
regenerabilă și asigurarea rezilienței 
ecosistemului;

53. recunoaște importanța eforturilor 
europene în combaterea schimbărilor 
climatice; solicită Comisiei să prezinte 
propuneri pentru un nou Fond pentru 
dezvoltare și inovare; accentuează faptul 
că Uniunea ar trebui să fie în prim-planul 
trecerii la o economie durabilă și să 
promoveze tranziția spre o societate cu 
emisii scăzute de carbon pentru a menține 
competitivitatea industriei europene și 
pentru a garanta un mediu de viață curat și 
sănătos; subliniază că acest lucru ar trebui 
să se realizeze, printre altele, prin 
reducerea consumului de energie, 
descentralizarea aprovizionării cu energie, 
utilizarea sporită a surselor de energie 
regenerabilă și asigurarea rezilienței 
ecosistemului;
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Or. en

Amendamentul 526
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho în numele Grupului 
PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 53

Propunerea de rezoluție Amendamentul

53. accentuează faptul că Uniunea ar trebui 
să fie în prim-planul trecerii la o economie 
durabilă și să promoveze tranziția spre o 
societate cu emisii scăzute de carbon 
pentru a menține competitivitatea 
industriei europene și pentru a garanta un 
mediu de viață curat și sănătos; subliniază 
că acest lucru ar trebui să se realizeze, 
printre altele, prin reducerea consumului de 
energie, descentralizarea aprovizionării cu 
energie, utilizarea sporită a surselor de 
energie regenerabilă și asigurarea 
rezilienței ecosistemului;

53. accentuează faptul că Uniunea ar trebui 
să fie în prim-planul trecerii la o economie 
durabilă și să promoveze tranziția spre o 
societate cu emisii scăzute de carbon cu o 
industrie europeană competitivă și cu 
prețuri ale energiei accesibile pentru a 
garanta un mediu de viață curat și sănătos; 
subliniază că acest lucru ar trebui să se 
realizeze, printre altele, prin reducerea 
consumului de energie, pentru care o bună 
funcționare a pieței interne și a 
infrastructurii este o condiție obligatorie, 
descentralizarea aprovizionării cu energie, 
utilizarea sporită a surselor de energie 
regenerabilă și asigurarea rezilienței 
ecosistemului; subliniază că Parlamentul 
European trebuie să acorde o atenție 
sporită sărăciei energetice, având în 
vedere creșterea constantă a prețurilor 
energiei;

Or. en

Amendamentul 527
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 53

Propunerea de rezoluție Amendamentul

53. accentuează faptul că Uniunea ar trebui 
să fie în prim-planul trecerii la o economie 
durabilă și să promoveze tranziția spre o 

53. accentuează faptul că Uniunea ar trebui 
să fie în prim-planul trecerii la o economie 
durabilă și să promoveze tranziția spre o 
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societate cu emisii scăzute de carbon 
pentru a menține competitivitatea industriei 
europene și pentru a garanta un mediu de 
viață curat și sănătos; subliniază că acest 
lucru ar trebui să se realizeze, printre altele, 
prin reducerea consumului de energie, 
descentralizarea aprovizionării cu energie, 
utilizarea sporită a surselor de energie 
regenerabilă și asigurarea rezilienței 
ecosistemului;

societate fără emisii de carbon, durabilă și 
eficientă din punctul de vedere al 
consumului de energie și al utilizării 
resurselor pentru a menține 
competitivitatea industriei europene și 
pentru a garanta un mediu de viață curat și 
sănătos; subliniază că acest lucru ar trebui 
să se realizeze, printre altele, prin 
reducerea consumului de energie, în toate 
sectoarele, descentralizarea aprovizionării 
cu energie, utilizarea sporită a surselor de 
energie regenerabilă, sporirea gradului de 
protejare a biodiversității și asigurarea 
rezilienței ecosistemului, utilizarea 
eficientă a resurselor, reciclare și 
gestionarea deșeurilor; 

Or. en

Amendamentul 528
Herbert Reul, Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 53

Propunerea de rezoluție Amendamentul

53. accentuează faptul că Uniunea ar trebui 
să fie în prim-planul trecerii la o economie 
durabilă și să promoveze tranziția spre o 
societate cu emisii scăzute de carbon 
pentru a menține competitivitatea industriei 
europene și pentru a garanta un mediu de 
viață curat și sănătos; subliniază că acest 
lucru ar trebui să se realizeze, printre altele, 
prin reducerea consumului de energie, 
descentralizarea aprovizionării cu 
energie, utilizarea sporită a surselor de 
energie regenerabilă și asigurarea 
rezilienței ecosistemului;

53. accentuează faptul că Uniunea ar trebui 
să fie în prim-planul trecerii la o economie 
durabilă și să promoveze tranziția spre o 
societate cu emisii scăzute de carbon; 
solicită, în acest context, măsuri necesare 
pentru a menține competitivitatea industriei 
europene; subliniază că acest lucru ar 
trebui să se realizeze, printre altele, prin 
creșterea eficienței energetice, asigurarea 
unor prețuri accesibile ale energiei și
realizarea piețelor interne de energie; 
subliniază faptul că subiectul sărăciei 
energetice cauzate de creșterea 
permanentă a prețurilor la energie, dar 
care, în cele din urmă, nu are drept cauză 
impozitele, este luat în serios de către 
Parlamentul European și solicită 
Comisiei Europene și statelor membre să 
facă același lucru, nu în ultimul rând, 
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ținând seama de faptul că fondurile de 
asistență sunt epuizate;

Or. de

Amendamentul 529
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 53

Propunerea de rezoluție Amendamentul

53. accentuează faptul că Uniunea ar trebui 
să fie în prim-planul trecerii la o economie 
durabilă și să promoveze tranziția spre o 
societate cu emisii scăzute de carbon 
pentru a menține competitivitatea industriei 
europene și pentru a garanta un mediu de 
viață curat și sănătos; subliniază că acest 
lucru ar trebui să se realizeze, printre altele, 
prin reducerea consumului de energie, 
descentralizarea aprovizionării cu energie, 
utilizarea sporită a surselor de energie 
regenerabilă și asigurarea rezilienței 
ecosistemului;

53. accentuează faptul că Uniunea ar trebui 
să fie în prim-planul trecerii la o economie 
durabilă și să promoveze tranziția spre o 
societate cu emisii scăzute de carbon în 
limitele ecologice ale planetei pentru a 
menține competitivitatea industriei 
europene și pentru a garanta un mediu de 
viață curat și sănătos; subliniază că acest 
lucru ar trebui să se realizeze, printre altele, 
prin reducerea consumului de energie, 
descentralizarea aprovizionării cu energie, 
utilizarea sporită a surselor de energie 
regenerabilă și asigurarea rezilienței 
ecosistemului;

Or. en

Amendamentul 530
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 53

Propunerea de rezoluție Amendamentul

53. accentuează faptul că Uniunea ar trebui 
să fie în prim-planul trecerii la o economie 
durabilă și să promoveze tranziția spre o 
societate cu emisii scăzute de carbon 
pentru a menține competitivitatea industriei 
europene și pentru a garanta un mediu de 

53. accentuează faptul că Uniunea ar trebui 
să fie în prim-planul trecerii la o economie 
durabilă și să promoveze tranziția spre o 
societate cu emisii scăzute de carbon, 
ținând cont de condiționalitatea 
națională, pentru a menține 
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viață curat și sănătos; subliniază că acest 
lucru ar trebui să se realizeze, printre altele, 
prin reducerea consumului de energie, 
descentralizarea aprovizionării cu energie, 
utilizarea sporită a surselor de energie 
regenerabilă și asigurarea rezilienței 
ecosistemului;

competitivitatea industriei europene și 
pentru a garanta un mediu de viață curat și 
sănătos; subliniază că acest lucru ar trebui 
să se realizeze, printre altele, prin 
reducerea consumului de energie, 
descentralizarea aprovizionării cu energie, 
utilizarea sporită a surselor de energie 
regenerabilă și asigurarea rezilienței 
ecosistemului;

Or. pl

Amendamentul 531
Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Punctul 53

Propunerea de rezoluție Amendamentul

53. accentuează faptul că Uniunea ar trebui 
să fie în prim-planul trecerii la o economie 
durabilă și să promoveze tranziția spre o 
societate cu emisii scăzute de carbon 
pentru a menține competitivitatea industriei 
europene și pentru a garanta un mediu de 
viață curat și sănătos; subliniază că acest 
lucru ar trebui să se realizeze, printre altele, 
prin reducerea consumului de energie, 
descentralizarea aprovizionării cu energie, 
utilizarea sporită a surselor de energie 
regenerabilă și asigurarea rezilienței 
ecosistemului;

53. accentuează faptul că Uniunea ar trebui 
să fie în prim-planul trecerii la o economie 
durabilă și să promoveze tranziția spre o 
societate cu emisii scăzute de carbon 
pentru a menține competitivitatea industriei 
europene și pentru a garanta un mediu de 
viață curat și sănătos; subliniază că acest 
lucru ar trebui să se realizeze, printre altele, 
prin reducerea consumului de energie, 
descentralizarea aprovizionării cu energie, 
utilizarea sporită a surselor de energie 
regenerabilă, intensificarea cercetărilor în 
domeniul fuziunii nucleare și asigurarea 
rezilienței ecosistemului;

Or. en

Amendamentul 532
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 53
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

53. accentuează faptul că Uniunea ar trebui 
să fie în prim-planul trecerii la o economie 
durabilă și să promoveze tranziția spre o 
societate cu emisii scăzute de carbon 
pentru a menține competitivitatea industriei 
europene și pentru a garanta un mediu de 
viață curat și sănătos; subliniază că acest 
lucru ar trebui să se realizeze, printre altele, 
prin reducerea consumului de energie, 
descentralizarea aprovizionării cu energie, 
utilizarea sporită a surselor de energie
regenerabilă și asigurarea rezilienței 
ecosistemului;

53. accentuează faptul că Uniunea ar trebui 
să fie în prim-planul trecerii la o economie 
durabilă și să promoveze tranziția spre o 
societate cu emisii scăzute de carbon 
pentru a menține competitivitatea industriei 
europene și pentru a garanta un mediu de 
viață curat și sănătos; subliniază că acest 
lucru ar trebui să se realizeze, printre altele, 
prin reducerea consumului de energie, 
descentralizarea aprovizionării cu energie, 
utilizarea sporită a surselor de energie 
regenerabilă, sporirea gradului de 
protejare a biodiversității și asigurarea 
rezilienței ecosistemului; în acest scop, 
consideră că este necesară menținerea 
programelor de asistență financiară 
pentru biodiversitate ca instrumente unice 
pentru protejarea acestor priorități 
împotriva altor politici din punctul de 
vedere al dispozițiilor financiare;

Or. en

Amendamentul 533
Thijs Berman, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 53a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

53a. subliniază importanța inițiativei 
emblematice „O Europă eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor” 
și a eforturilor de deconectare a creșterii 
economice și a bunăstării de utilizarea 
resurselor prin sprijinirea reorientării 
către o economie durabilă; subliniază 
faptul că finanțarea și concentrarea sunt 
esențiale pentru inovare, care sprijină 
această schimbare crucială;

Or. en
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Amendamentul 534
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 53b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

53b. constată că îndeplinirea 
angajamentelor UE privind combaterea 
până în 2020 a pierderii biodiversității și 
restabilirea serviciilor ecosistemice până 
la data respectivă, va contribui într-o 
mare măsură la îndeplinirea provocărilor 
UE privind adaptarea la schimbările 
climatice; prin urmare, este convins de 
faptul că viitorul CFM trebuie să reflecte 
importanța serviciilor furnizate de 
ecosisteme sănătoase și cu o biodiversitate 
sporită; prin urmare, cofinanțarea pentru 
Natura 2000 trebuie garantată dintr-o 
sursă dedicată din noul cadru bugetar al 
UE și subliniază importanța programului 
LIFE+, întrucât acesta reprezintă unicul 
instrument ale UE dedicat integral 
mediului; 

Or. en

Amendamentul 535
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 53c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

53 c. subliniază faptul că programele de 
asistență financiară existente, precum 
LIFE+ și Natura 2000, au fost puse în 
aplicare cu succes și au demonstrat cât de 
importante sunt pentru asigurarea 
protecției mediului și a naturii; subliniază 
că, în vederea protejării în continuare a 
biodiversității Europei, programele ar 
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trebui continuate ca instrumente unice de 
apărare a acestor priorități împotriva altor 
politici din punctul de vedere al 
prevederilor financiare;

Or. en

Amendamentul 536
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 53d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

53 d. în plus, sprijină menținerea unui 
Fond pentru mediu bine dotat (LIFE+) 
pentru protecția naturii și biodiversității 
în vederea îndeplinirea obiectivelor UE 
privind mediul prin sprijinirea adoptării 
de decizii bazate pe cunoaștere, o punere 
în aplicare mai bună a politicilor de 
mediu și promovarea conformității și a 
bunei guvernări;

Or. en

Amendamentul 537
Robert Goebbels

Propunere de rezoluție
Punctul 53e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

53e. reamintește că cele 27 de state ale 
Uniunii sunt răspunzătoare pentru 
aproximativ 11 % din cantitatea totală de 
emisii de CO2 la nivel mondial; susține 
că, în lipsa unui acord internațional, 
eforturile unilaterale suplimentare ale 
Europei se vor dovedi a fi în zadar din 
cauza creșterii cantității de emisii a 
Statelor Unite, a Chinei și a altor state, 
care înregistrează mult mai multe emisii 
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decât întreaga Uniune;

Or. fr

Amendamentul 538
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 53f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

53 f. regretă faptul că la momentul actual 
numai 6 - 8 % din buget este orientat 
către acțiuni privind schimbările 
climatice;

Or. en

Amendamentul 539
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 54

Propunerea de rezoluție Amendamentul

54. reliefează necesitatea unei abordări 
orizontale, care să combine măsuri de
combatere a schimbărilor climatice și de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră în toate domeniile importante de 
politică, inclusiv în cadrul politicilor 
externe; este convins că legislația și 
condiționalitatea cheltuielilor UE 
reprezintă elemente-cheie în vederea 
realizării obiectivelor Strategiei Europa 
2020 în acest domeniu; consideră, prin 
urmare, că toate secțiunile relevante de 
cheltuieli ar trebui să integreze acțiuni în 
domeniul climei;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 540
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 54

Propunerea de rezoluție Amendamentul

54. reliefează necesitatea unei abordări 
orizontale, care să combine măsuri de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră în toate domeniile importante de 
politică, inclusiv în cadrul politicilor 
externe; este convins că legislația și 
condiționalitatea cheltuielilor UE 
reprezintă elemente-cheie în vederea 
realizării obiectivelor Strategiei Europa 
2020 în acest domeniu; consideră, prin 
urmare, că toate secțiunile relevante de 
cheltuieli ar trebui să integreze acțiuni în 
domeniul climei;

54. reliefează necesitatea unei abordări 
orizontale, care să combine măsuri de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră în toate domeniile importante de 
politică, inclusiv în cadrul politicilor 
externe; este convins că legislația și 
condiționalitatea cheltuielilor UE 
reprezintă elemente-cheie în vederea 
realizării obiectivelor Strategiei Europa 
2020 în acest domeniu;

Or. pl

Amendamentul 541
Herbert Reul, Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 54

Propunerea de rezoluție Amendamentul

54. reliefează necesitatea unei abordări 
orizontale, care să combine măsuri de
combatere a schimbărilor climatice și de
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră în toate domeniile importante de
politică, inclusiv în cadrul politicilor 
externe; este convins că legislația și 
condiționalitatea cheltuielilor UE 
reprezintă elemente-cheie în vederea 
realizării obiectivelor Strategiei Europa
2020 în acest domeniu; consideră, prin 
urmare, că toate secțiunile relevante de 
cheltuieli ar trebui să integreze acțiuni în

54. reliefează necesitatea ca toate 
secțiunile relevante de cheltuieli, inclusiv 
politicile externe, să integreze măsuri de
economisire a energiei și astfel de 
reducere a dependenței de importuri și de 
promovare a obiectivelor de atenuare a 
schimbărilor climatice; este convins că, pe 
lângă obligațiile asumate în mod 
voluntar, legislația și condiționalitatea 
cheltuielilor UE reprezintă elemente-cheie 
în vederea realizării obiectivelor energetice 
și de atenuare a schimbărilor climatice și 
oferă Comisiei Europene suficient spațiu 
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domeniul climei; de manevră pentru a adopta noi măsuri de 
aplicare în vederea îndeplinirii 
obiectivelor 2020; subliniază că trebuie să 
se acționeze în primul rând la nivel 
național și local și face apel la statele 
membre să-și intensifice eforturile în 
acest sens;

Or. de

Amendamentul 542
Jürgen Klute, Cornelis de Jong, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 54

Propunerea de rezoluție Amendamentul

54. reliefează necesitatea unei abordări 
orizontale, care să combine măsuri de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră în toate domeniile importante de 
politică, inclusiv în cadrul politicilor 
externe; este convins că legislația și 
condiționalitatea cheltuielilor UE 
reprezintă elemente-cheie în vederea 
realizării obiectivelor Strategiei Europa 
2020 în acest domeniu; consideră, prin 
urmare, că toate secțiunile relevante de 
cheltuieli ar trebui să integreze acțiuni în 
domeniul climei;

54. reliefează necesitatea unei abordări 
orizontale, care să combine măsuri de 
combatere și de reducere a schimbărilor 
climatice și de adaptare la acestea și de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră în toate domeniile importante de 
politică, inclusiv în cadrul politicilor 
externe; este convins că legislația și 
condiționalitatea cheltuielilor UE 
reprezintă elemente-cheie în vederea 
realizării obiectivelor Strategiei Europa 
2020 în acest domeniu; consideră, prin 
urmare, că toate secțiunile relevante de 
cheltuieli ar trebui să integreze acțiuni în 
domeniul climei;

Or. en

Amendamentul 543
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho în numele Grupului 
PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 54
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

54. reliefează necesitatea unei abordări 
orizontale, care să combine măsuri de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră în toate domeniile importante de 
politică, inclusiv în cadrul politicilor 
externe; este convins că legislația și
condiționalitatea cheltuielilor UE 
reprezintă elemente-cheie în vederea 
realizării obiectivelor Strategiei Europa 
2020 în acest domeniu; consideră, prin 
urmare, că toate secțiunile relevante de 
cheltuieli ar trebui să integreze acțiuni în 
domeniul climei;

54. reliefează necesitatea unei abordări 
orizontale, care să combine măsuri de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră – îndeosebi măsuri de economisire a 
energiei – în toate domeniile importante de 
politică, inclusiv în cadrul politicilor 
externe; este convins că stimulente bine 
plasate, precum condiționalitatea 
cheltuielilor UE și legislația, reprezintă 
elemente-cheie în vederea realizării 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 în 
acest domeniu; consideră, prin urmare, că 
toate secțiunile relevante de cheltuieli ar 
trebui să integreze acțiuni în domeniul 
climei și că ar trebui garantate investiții 
mai mari din veniturile schemei UE de 
comercializare a certificatelor de emisii în 
vederea diminuării schimbărilor climatice 
și a inovării în domeniul climei;

Or. en

Amendamentul 544
Carmen Romero López, Luis Yáñez-Barnuevo García, Andres Perello Rodriguez

Propunere de rezoluție
Punctul 54

Propunerea de rezoluție Amendamentul

54. reliefează necesitatea unei abordări 
orizontale, care să combine măsuri de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră în toate domeniile importante de 
politică, inclusiv în cadrul politicilor 
externe; este convins că legislația și 
condiționalitatea cheltuielilor UE 
reprezintă elemente-cheie în vederea 
realizării obiectivelor Strategiei Europa 
2020 în acest domeniu; consideră, prin 
urmare, că toate secțiunile relevante de 

54. reliefează necesitatea unei abordări 
orizontale, care să combine măsuri de 
combatere a schimbărilor climatice și de
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră în toate domeniile importante de 
politică, inclusiv în cadrul politicilor 
externe, subliniază impactul schimbărilor 
climatice asupra sănătății și nevoia unor 
indicatori de sănătate corelați cu alți 
indicatori de mediu; este convins că 
legislația și condiționalitatea cheltuielilor 
UE reprezintă elemente-cheie în vederea 
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cheltuieli ar trebui să integreze acțiuni în 
domeniul climei;

realizării obiectivelor Strategiei Europa 
2020 în acest domeniu; consideră, prin 
urmare, că toate secțiunile relevante de 
cheltuieli ar trebui să integreze acțiuni în 
domeniul climei;

Or. en

Amendamentul 545
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 54

Propunerea de rezoluție Amendamentul

54. reliefează necesitatea unei abordări 
orizontale, care să combine măsuri de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră în toate domeniile importante de 
politică, inclusiv în cadrul politicilor 
externe; este convins că legislația și 
condiționalitatea cheltuielilor UE 
reprezintă elemente-cheie în vederea 
realizării obiectivelor Strategiei Europa 
2020 în acest domeniu; consideră, prin 
urmare, că toate secțiunile relevante de 
cheltuieli ar trebui să integreze acțiuni în 
domeniul climei;

54. reliefează necesitatea unei abordări 
orizontale, care să combine măsuri de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră în toate domeniile importante de 
politică, inclusiv în cadrul politicilor 
externe; este convins că legislația și 
condiționalitatea cheltuielilor UE 
reprezintă elemente-cheie în vederea 
realizării obiectivelor Strategiei Europa 
2020 în acest domeniu; consideră, prin 
urmare, că toate secțiunile relevante de 
cheltuieli ar trebui să integreze în mod 
obligatoriu acțiuni în domeniul climei, 
inclusiv gestionarea siturilor Natura 2000 
și măsuri de reducere și de adaptare a 
schimbărilor climatice, precum și 
indicatori adecvați (imunizarea împotriva 
schimbărilor climatice și ale 
biodiversității), eliminând subvențiile și 
proiectele care afectează clima;

Or. en

Amendamentul 546
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout
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Propunere de rezoluție
Punctul 54

Propunerea de rezoluție Amendamentul

54. reliefează necesitatea unei abordări 
orizontale, care să combine măsuri de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră în toate domeniile importante de 
politică, inclusiv în cadrul politicilor 
externe; este convins că legislația și 
condiționalitatea cheltuielilor UE 
reprezintă elemente-cheie în vederea 
realizării obiectivelor Strategiei Europa 
2020 în acest domeniu; consideră, prin 
urmare, că toate secțiunile relevante de 
cheltuieli ar trebui să integreze acțiuni în 
domeniul climei;

54. reliefează necesitatea unei abordări 
orizontale, care să combine măsuri de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră în toate domeniile importante de 
politică, inclusiv în cadrul politicilor 
externe; este convins că legislația și 
condiționalitatea cheltuielilor UE 
reprezintă elemente-cheie în vederea 
realizării obiectivelor Strategiei Europa
2020 în acest domeniu; consideră, prin 
urmare, că toate secțiunile relevante de 
cheltuieli ar trebui să integreze acțiuni în 
domeniul climei și că instrumentele de 
imunizare împotriva schimbărilor 
climatice ar trebui introduse pentru toate 
cheltuielile UE;

Or. en

Amendamentul 547
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 54

Propunerea de rezoluție Amendamentul

54. reliefează necesitatea unei abordări 
orizontale, care să combine măsuri de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră în toate domeniile importante de 
politică, inclusiv în cadrul politicilor 
externe; este convins că legislația și 
condiționalitatea cheltuielilor UE 
reprezintă elemente-cheie în vederea 
realizării obiectivelor Strategiei Europa 
2020 în acest domeniu; consideră, prin 
urmare, că toate secțiunile relevante de 
cheltuieli ar trebui să integreze acțiuni în 

54. reliefează necesitatea unei abordări 
orizontale, care să combine măsuri de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră în toate domeniile importante de 
politică, inclusiv în cadrul politicilor 
externe; este convins că legislația și 
condiționalitatea cheltuielilor UE 
reprezintă elemente-cheie în vederea 
realizării obiectivelor Strategiei Europa 
2020 în acest domeniu; consideră, prin 
urmare, că toate secțiunile relevante de 
cheltuieli ar trebui să integreze acțiuni în 
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domeniul climei; domeniul climei; reamintește faptul că 
schimbările climatice au la bază în 
principal emisiile provenite din țările 
industrializate; subliniază, prin urmare, 
responsabilitatea globală pe care o are 
UE în abordarea schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 548
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 54

Propunerea de rezoluție Amendamentul

54. reliefează necesitatea unei abordări 
orizontale, care să combine măsuri de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră în toate domeniile importante de 
politică, inclusiv în cadrul politicilor 
externe; este convins că legislația și 
condiționalitatea cheltuielilor UE 
reprezintă elemente-cheie în vederea 
realizării obiectivelor Strategiei Europa 
2020 în acest domeniu; consideră, prin 
urmare, că toate secțiunile relevante de 
cheltuieli ar trebui să integreze acțiuni în 
domeniul climei;

eliminat

Or. en

Amendamentul 549
Herbert Reul, Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 55

Propunerea de rezoluție Amendamentul

55. este de părere că unul dintre obiectivele 
centrale ale Strategiei Europa 2020 este 
abordarea provocării sustenabilității, prin

55. este de părere că unul dintre obiectivele 
centrale ale Strategiei Europa 2020 este 
abordarea provocării sustenabilității, prin 
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introducerea unor criterii de mediu și prin
sporirea eficienței energetice și a resurselor
în combaterea schimbărilor climatice;

sporirea eficienței energetice și a 
resurselor;

Or. de

Amendamentul 550
Giovanni La Via, Mario Mauro, Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Punctul 55

Propunerea de rezoluție Amendamentul

55. este de părere că unul dintre obiectivele 
centrale ale Strategiei Europa 2020 este 
abordarea provocării sustenabilității, prin 
introducerea unor criterii de mediu și prin 
sporirea eficienței energetice și a resurselor 
în lupta împotriva schimbărilor climatice;

55. este de părere că unul dintre obiectivele 
centrale ale Strategiei Europa 2020 este 
abordarea provocării sustenabilității, 
printr-un echilibru corect între criteriile
economice, sociale și de mediu și prin 
sporirea eficienței energetice și a resurselor 
în lupta împotriva schimbărilor climatice;

Or. it

Amendamentul 551
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 55

Propunerea de rezoluție Amendamentul

55. este de părere că unul dintre obiectivele 
centrale ale Strategiei Europa 2020 este 
abordarea provocării sustenabilității, prin 
introducerea unor criterii de mediu și prin 
sporirea eficienței energetice și a resurselor
în lupta împotriva schimbărilor climatice;

55. este de părere că unul dintre obiectivele 
centrale ale Strategiei Europa 2020 este 
abordarea provocării sustenabilității, prin 
introducerea unor criterii de mediu, 
eliminarea subvențiilor care afectează 
mediul și prin sporirea eficienței energetice 
și a resurselor în lupta împotriva 
schimbărilor climatice;

Or. en
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Amendamentul 552
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 55

Propunerea de rezoluție Amendamentul

55. este de părere că unul dintre obiectivele 
centrale ale Strategiei Europa 2020 este 
abordarea provocării sustenabilității, prin 
introducerea unor criterii de mediu și prin 
sporirea eficienței energetice și a resurselor 
în lupta împotriva schimbărilor climatice;

55. este de părere că unul dintre obiectivele 
Strategiei Europa 2020 este abordarea 
provocării sustenabilității, prin 
introducerea unor criterii de mediu și prin 
sporirea eficienței energetice și a resurselor 
în lupta împotriva schimbărilor climatice;

Or. pl

Amendamentul 553
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 56

Propunerea de rezoluție Amendamentul

56. sprijină deci sugestia Comisiei 
exprimată în revizuirea bugetului de a 
introduce obligația identificării, într-o 
manieră transparentă, a domeniilor în care 
programele sectoriale au promovat 
obiectivele 20/20/20 în domeniul energiei 
și al schimbărilor climatice cuprinse în 
Strategia Europa 2020 și au contribuit la 
îndeplinirea obiectivelor inițiativei 
emblematice „O Europă eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor”;

56. sprijină deci sugestia Comisiei 
exprimată în revizuirea bugetului de a 
identifica, într-o manieră transparentă, 
domeniile în care programele sectoriale au 
promovat obiectivele 20/20/20 în domeniul 
energiei și al schimbărilor climatice 
cuprinse în Strategia Europa 2020 și au 
contribuit la îndeplinirea obiectivelor 
inițiativei emblematice „O Europă eficientă 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor”;

Or. pl

Amendamentul 554
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 56
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

56. sprijină deci sugestia Comisiei 
exprimată în revizuirea bugetului de a 
introduce obligația identificării, într-o 
manieră transparentă, a domeniilor în care 
programele sectoriale au promovat 
obiectivele 20/20/20 în domeniul energiei 
și al schimbărilor climatice cuprinse în 
Strategia Europa 2020 și au contribuit la 
îndeplinirea obiectivelor inițiativei 
emblematice „O Europă eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor”;

56. sprijină deci sugestia Comisiei 
exprimată în revizuirea bugetului de a 
introduce obligația identificării, într-o 
manieră transparentă și cuantificabilă, a 
domeniilor și a modalității în care 
programele sectoriale sprijină îndeplinirea 
obiectivelor 20/20/20 în domeniul energiei 
și al schimbărilor climatice cuprinse în 
Strategia Europa 2020 și contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor inițiativei 
emblematice „O Europă eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor”;

Or. en

Amendamentul 555
Herbert Reul, Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 56

Propunerea de rezoluție Amendamentul

56. sprijină deci sugestia Comisiei 
exprimată în revizuirea bugetului de a 
introduce obligația identificării, într-o 
manieră transparentă, a domeniilor în care 
programele sectoriale au promovat 
obiectivele 20/20/20 în domeniul energiei 
și al schimbărilor climatice cuprinse în 
Strategia Europa 2020 și au contribuit la 
îndeplinirea obiectivelor inițiativei 
emblematice „O Europă eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor”;

56. sprijină sugestia Comisiei exprimată în 
revizuirea bugetului de a introduce 
obligația identificării, într-o manieră 
transparentă, a domeniilor în care 
programele sectoriale au promovat 
obiectivele 20/20/20 în domeniul energiei 
și al schimbărilor climatice cuprinse în 
Strategia Europa 2020 și au contribuit la 
îndeplinirea obiectivelor inițiativei 
emblematice „O Europă eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor”; 
subliniază totuși faptul că nu toate 
domeniile pot fi subordonate priorității de 
atenuare a schimbărilor climatice;

Or. de
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Amendamentul 556
Frank Engel

Propunere de rezoluție
Punctul 56a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

56a. afirmă că UE s-a angajat să 
plătească aproximativ 7 miliarde de euro 
anual în vederea reducerii efectelor 
schimbărilor climatice în societatea în 
curs de dezvoltare după 2012, și că 
angajamentele internaționale pentru 
perioada de după 2020 se ridică în total la 
100 de miliarde de dolari anual, din care 
o treime trebuie asigurată de UE în cazul 
menținerii actualei proporții; solicită 
finanțarea în mod credibil a 
angajamentului european și reamintește 
faptul că o astfel de finanțare ar putea 
determina alocarea veniturilor strânse în 
urma TTF și a taxelor pe emisiile de 
carbon numai în acest scop, nepermițând 
astfel alocarea acestora în vederea 
finanțării bugetului general al UE; 

Or. en

Amendamentul 557
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Goerens, în numele 
Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 56b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

56b. insistă cu privire la faptul că 
actualele și viitoarele angajamente de 
cheltuieli care vizează sprijinirea statelor 
în curs de dezvoltare în combaterea 
schimbărilor climatice sau a adaptării la 
efectele acestora trebuie să vină în 
completarea actualelor bugete privind 
dezvoltarea și să mențină un nivel adecvat 
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de coerență între cele două politici; 
solicită, prin urmare, o structură clară de 
definire a alocării de fonduri sectorului 
pentru dezvoltare, pe de o parte, și 
reducerii efectelor schimbărilor climatice 
în țările în curs de dezvoltare, pe de altă 
parte;

Or. en

Amendamentul 558
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 56c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

56c. consideră că ar trebui efectuate 
evaluări privind impactul asupra climei 
pentru noi proiecte finanțate de bugetul 
UE; consideră acest aspect important 
pentru a se garanta că considerentele 
privitoare la climă sunt luate în 
considerare în bugetul UE; 

Or. en

Amendamentul 559
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 56d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Energia

56d. subliniază estimarea Comisiei
privind necesitatea unei intensificări 
majore a investițiilor de capital în sisteme 
de transport și de consum de energie 
eficiente fără emisii de carbon; subliniază 
că bugetul UE poate asigura valoare 
adăugată și în acest caz, prin punerea în 
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comun a resurselor, atrăgând finanțări 
publice și private suplimentare sau 
proiecte noi, dat fiind faptul că eficiența 
consumului de energie și reorientarea 
către surse regenerabile de energie vor 
reduce costurile medii cu carburanții ale 
UE și dependența de importuri energetice, 
și că întârzierile vor spori costurile; 

Or. en

Amendamentul 560
Alain Lamassoure, Reimer Böge

Propunere de rezoluție
Punctul 56e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

56e. observă că majorarea prețului la 
energie va favoriza economisirea și va 
facilita dezvoltarea energiilor 
regenerabile; având în vedere prețurile 
mondiale actuale, investițiile 
considerabile necesare pot găsi finanțare 
fără a mai recurge la ajutoare publice; în 
cazul în care scăderea prețului pieței ar 
furniza sprijinul necesar, acestea ar 
trebui să fie finanțate prin impozitarea 
energiei înseși.

Or. fr

Amendamentul 561
Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 57

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57. este convins că sumele alocate politicii 
energetice în următorul CFM ar trebui să 
crească; consideră că tehnologiile din 
domeniul energiilor noi și regenerabile, 

57. consideră că tehnologiile din domeniul 
energiilor noi și regenerabile, politicile 
privind eficiența energetică și economisirea 
energiei constituie priorități-cheie care 
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politicile privind eficiența energetică și 
economisirea energiei ar trebui să rămână
priorități-cheie; solicită Comisiei să 
elaboreze criterii concrete de referință, să 
se asigure de respectarea obiectivelor 
convenite și că acestea pot fi monitorizate 
în cadrul semestrului european pentru 
coordonarea politicilor;

impun bugete îmbunătățite semnificativ; 
solicită Comisiei să elaboreze criterii 
concrete de referință, să se asigure de 
respectarea obiectivelor convenite și că 
acestea pot fi monitorizate în cadrul 
semestrului european pentru coordonarea 
politicilor;

Or. pt

Amendamentul 562
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Punctul 57

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57. este convins că sumele alocate politicii 
energetice în următorul CFM ar trebui să 
crească; consideră că tehnologiile din 
domeniul energiilor noi și regenerabile, 
politicile privind eficiența energetică și 
economisirea energiei ar trebui să rămână 
priorități-cheie; solicită Comisiei să 
elaboreze criterii concrete de referință, să 
se asigure de respectarea obiectivelor 
convenite și că acestea pot fi monitorizate 
în cadrul semestrului european pentru
coordonarea politicilor;

57. consideră că noul Fond pentru 
dezvoltare și inovare ar trebui să acorde 
prioritate dezvoltărilor de proiecte privind
tehnologiile din domeniul energiilor 
regenerabile, eficiența energetică și 
economisirea energiei ar trebui să rămână 
priorități-cheie; solicită Comisiei să 
elaboreze criterii concrete de referință, să 
se asigure de respectarea obiectivelor 
convenite și că acestea pot fi monitorizate 
în cadrul semestrului european pentru 
coordonarea politicilor

Or. en

Amendamentul 563
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 55

Propunerea de rezoluție Amendamentul

55. este de părere că unul dintre 
obiectivele centrale ale Strategiei Europa 
2020 este abordarea provocării 

eliminat



PE462.730v01-00 82/122 AM\864018RO.doc

RO

sustenabilității, prin introducerea unor 
criterii de mediu și prin sporirea eficienței 
energetice și a resurselor în lupta 
împotriva schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 564
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 57

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57. este convins că sumele alocate politicii 
energetice în următorul CFM ar trebui să 
crească; consideră că tehnologiile din 
domeniul energiilor noi și regenerabile, 
politicile privind eficiența energetică și 
economisirea energiei ar trebui să rămână
priorități-cheie; solicită Comisiei să 
elaboreze criterii concrete de referință, să 
se asigure de respectarea obiectivelor 
convenite și că acestea pot fi monitorizate 
în cadrul semestrului european pentru 
coordonarea politicilor;

57. este convins că sumele alocate politicii 
energetice în următorul CFM ar trebui să 
crească; consideră că diversificarea 
aprovizionării cu energie și a căilor de 
tranzit, tehnologiile din domeniul 
energiilor noi și regenerabile, politicile 
privind eficiența energetică și economisirea 
energiei ar trebui să rămână priorități-
cheie; atrage atenția asupra importanței 
prospectării și exploatării resurselor 
proprii de energie în țările membre ale 
Uniunii Europene; solicită Comisiei să 
elaboreze criterii concrete de referință, să 
se asigure de respectarea obiectivelor 
convenite și că acestea pot fi monitorizate 
în cadrul semestrului european pentru 
coordonarea politicilor;

Or. pl

Amendamentul 565
Herbert Reul, Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 57

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57. este convins că sumele alocate politicii 
energetice în următorul CFM ar trebui să 

57. este convins că sumele alocate politicii 
energetice în următorul CFM ar trebui să 
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crească; consideră că tehnologiile din 
domeniul energiilor noi și regenerabile, 
politicile privind eficiența energetică și 
economisirea energiei ar trebui să rămână 
priorități-cheie; solicită Comisiei să 
elaboreze criterii concrete de referință, să 
se asigure de respectarea obiectivelor 
convenite și că acestea pot fi monitorizate 
în cadrul semestrului european pentru 
coordonarea politicilor;

crească; consideră că tehnologiile, în 
special cele din domeniile eficienței 
energetice și economisirii energiei ar 
trebui să rămână priorități-cheie; 
subliniază faptul că trebuie descoperite în 
continuare energii noi și energii 
regenerabile noi; solicită Comisiei să 
elaboreze criterii concrete de referință, să 
se asigure de respectarea obiectivelor 
convenite și că acestea pot fi monitorizate 
în cadrul semestrului european pentru 
coordonarea politicilor;

Or. de

Amendamentul 566
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 57

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57. este convins că sumele alocate politicii 
energetice în următorul CFM ar trebui să 
crească; consideră că tehnologiile din 
domeniul energiilor noi și regenerabile, 
politicile privind eficiența energetică și 
economisirea energiei ar trebui să rămână
priorități-cheie; solicită Comisiei să 
elaboreze criterii concrete de referință, să 
se asigure de respectarea obiectivelor 
convenite și că acestea pot fi monitorizate 
în cadrul semestrului european pentru 
coordonarea politicilor;

57. este convins că sumele alocate politicii 
energetice în următorul CFM ar trebui să 
crească; consideră că tehnologiile din 
domeniul energiilor regenerabile, politicile 
privind eficiența energetică și economisirea 
energiei ar trebui să fie priorități-cheie
reale; solicită Comisiei să elaboreze criterii 
concrete de referință, să se asigure de 
respectarea obiectivelor convenite și că 
acestea pot fi monitorizate în cadrul 
semestrului european pentru coordonarea 
politicilor;

Or. en

Amendamentul 567
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho în numele Grupului 
PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 57
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

57. este convins că sumele alocate politicii 
energetice în următorul CFM ar trebui să 
crească; consideră că tehnologiile din 
domeniul energiilor noi și regenerabile, 
politicile privind eficiența energetică și 
economisirea energiei ar trebui să rămână 
priorități-cheie; solicită Comisiei să 
elaboreze criterii concrete de referință, să 
se asigure de respectarea obiectivelor 
convenite și că acestea pot fi monitorizate 
în cadrul semestrului european pentru 
coordonarea politicilor;

57. este convins că sumele alocate politicii 
energetice în următorul CFM ar trebui să 
crească; consideră că tehnologiile din 
domeniul energiilor noi și regenerabile, 
politicile privind eficiența energetică și 
economisirea energiei ar trebui să rămână 
priorități-cheie și solicită majorarea 
finanțării europene în aceste domenii; 
solicită Comisiei să elaboreze criterii 
concrete de referință, să se asigure de 
respectarea obiectivelor convenite și că 
acestea pot fi monitorizate în cadrul 
semestrului european pentru coordonarea 
politicilor sau cu privire la planurile 
naționale de acțiune pentru eficiență 
energetică, pe care Comisia ar trebui să le 
poată respinge în cazul în care acestea nu 
corespund obiectivului principal al 
eficienței energetice;

Or. en

Amendamentul 568
Herbert Reul, Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 57

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57. este convins că sumele alocate politicii 
energetice în următorul CFM ar trebui să 
crească; consideră că tehnologiile din 
domeniul energiilor noi și regenerabile, 
politicile privind eficiența energetică și 
economisirea energiei ar trebui să rămână 
priorități-cheie; solicită Comisiei să 
elaboreze criterii concrete de referință, să 
se asigure de respectarea obiectivelor 
convenite și că acestea pot fi monitorizate 
în cadrul semestrului european pentru 
coordonarea politicilor;

57. este convins că sumele alocate politicii 
energetice în următorul CFM ar trebui să 
crească; consideră că tehnologiile din 
domeniul energiilor noi și regenerabile, 
politicile privind eficiența energetică și 
economisirea energiei ar trebui să rămână 
priorități-cheie; solicită Comisiei să 
elaboreze criterii concrete de referință, să 
se asigure de respectarea obiectivelor 
convenite și că acestea pot fi monitorizate 
în cadrul semestrului european pentru 
coordonarea politicilor, cu condiția ca 
sporirea excesivă a birocrației să poată fi 
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limitată;

Or. de

Amendamentul 569
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 57

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57. este convins că sumele alocate politicii 
energetice în următorul CFM ar trebui să 
crească; consideră că tehnologiile din 
domeniul energiilor noi și regenerabile, 
politicile privind eficiența energetică și 
economisirea energiei ar trebui să rămână 
priorități-cheie; solicită Comisiei să 
elaboreze criterii concrete de referință, să 
se asigure de respectarea obiectivelor 
convenite și că acestea pot fi monitorizate 
în cadrul semestrului european pentru 
coordonarea politicilor;

57. este convins că sumele alocate politicii 
energetice în următorul CFM ar trebui să 
crească; consideră că tehnologiile din 
domeniul energiilor noi și regenerabile, 
politicile privind eficiența energetică și 
economisirea energiei ar trebui să rămână 
priorități-cheie;

Or. en

Amendamentul 570
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Sidonia 
Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 57a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57a. reafirmă importanța unei combinații 
energetice diverse în cadrul UE, care să 
respecte pe deplin alegerea fiecărui stat 
membru, care să vizeze securitatea 
rezervelor, a competitivității și a 
durabilității pe termen lung; recunoaște, 
în acest context, necesitatea evaluării 
temeinice a securității energetice ca 
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aspect transversal care trebuie să respecte 
prioritățile existente la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 571
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 57b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57b. subliniază că actualele cheltuieli 
dedicate domeniului proiectelor 
energetice reflectă o ordine greșită a 
priorităților, deoarece suma alocată 
cercetărilor nucleare este mai mare decât 
cea alocată cercetărilor din domeniul 
energiei non-nucleare și deoarece se 
dedică o infrastructură mai mare CCS și 
energiei convenționale decât energiilor 
regenerabile din cadrul planului de 
redresare economică; de asemenea, 
consideră că introducerea cu întârziere a 
eligibilității cheltuielilor privind eficiența 
consumului de energie în locuințe în 
cazul tuturor țărilor UE și limitarea 
acesteia la 4 % din FEDER reprezintă o 
oportunitate ratată, care ar trebui 
soluționată în de o manieră mai potrivită 
în noul CFM; 

Or. en

Amendamentul 572
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 57c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57c. consideră că investițiile masive 
prevăzute în cadrul strategiei UE privind 
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energia pentru următorii 10 ani ar trebui 
să provină în primul rând din partea 
sectorului privat, însă acest fapt nu ar fi 
posibil fără crearea unor stimulente 
adecvate prin fonduri publice naționale și 
ale UE, îndeosebi în domenii precum 
interconexiuni transfrontaliere, 
modernizarea rețelelor energetice 
existente, sporirea eficienței energetice a 
clădirilor, crearea unei piețe energetice 
unice și conectarea „insulelor energetice” 
existente; sursele de finanțare europene, 
precum fondurile structurale și 
obligațiunile pentru finanțarea
proiectelor, ar trebui puse la dispoziție 
într-o mai mare măsură în vederea 
îndeplinirii obiectivelor energetice ale 
UE; o dependență excesivă de fondurile 
de coeziune ar conduce la denaturarea 
bugetului UE, precum și la scăderea 
considerabilă a finanțării sectorului 
energetic;

Or. en

Amendamentul 573
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 57d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57d. constată că, în tranziția către un 
consum de energie durabil, o atenție 
deosebită trebuie acordată cetățenilor 
europeni vulnerabili, care se confruntă cu 
penuria energetică sau care sunt 
amenințați de aceasta; în acest sens 
trebuie adoptate măsuri în vederea 
utilizării fondurilor UE pentru sprijinul 
grupurilor vulnerabile în momentul în 
care acestea contribuie la îmbunătățirea 
eficienței consumului de energie;

Or. en
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Amendamentul 574
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 58

Propunerea de rezoluție Amendamentul

58. subliniază necesitatea de a suplimenta 
fondurile destinate activităților de 
cercetare, dezvoltare tehnologică și 
activităților demonstrative din domeniul 
energetic pentru a dezvolta energii 
nepoluante, accesibile tuturor; scoate în 
evidență lipsa finanțării pentru 
deja-adoptatul Plan strategic european 
privind tehnologiile energetice (Planul 
SET) și solicită ca acesta să fie pus 
integral în aplicare în cursul următorului 
CFM;

eliminat

Or. en

Amendamentul 575
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Punctul 58

Propunerea de rezoluție Amendamentul

58. subliniază necesitatea de a suplimenta 
fondurile destinate activităților de 
cercetare, dezvoltare tehnologică și 
activităților demonstrative din domeniul 
energetic pentru a dezvolta energii 
nepoluante, accesibile tuturor; scoate în 
evidență lipsa finanțării pentru 
deja-adoptatul Plan strategic european 
privind tehnologiile energetice (Planul 
SET) și solicită ca acesta să fie pus integral 
în aplicare în cursul următorului CFM;

58. subliniază necesitatea de a asigura 
fonduri suficiente activităților de 
cercetare, dezvoltare tehnologică și 
activităților demonstrative din domeniul 
energetic pentru a dezvolta energii 
nepoluante, accesibile tuturor; scoate în 
evidență lipsa finanțării pentru 
deja-adoptatul Plan strategic european 
privind tehnologiile energetice (Planul 
SET) și solicită ca acesta să fie pus integral 
în aplicare în cursul următorului CFM;

Or. en
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Amendamentul 576
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 58

Propunerea de rezoluție Amendamentul

58. subliniază necesitatea de a suplimenta 
fondurile destinate activităților de 
cercetare, dezvoltare tehnologică și 
activităților demonstrative din domeniul 
energetic pentru a dezvolta energii 
nepoluante, accesibile tuturor; scoate în 
evidență lipsa finanțării pentru 
deja-adoptatul Plan strategic european 
privind tehnologiile energetice (Planul 
SET) și solicită ca acesta să fie pus integral 
în aplicare în cursul următorului CFM;

58. subliniază necesitatea de a suplimenta 
fondurile destinate activităților de 
cercetare, dezvoltare tehnologică și 
activităților demonstrative din domeniul 
energetic pentru a dezvolta energii 
durabile, accesibile tuturor; scoate în 
evidență lipsa finanțării părții non-
nucleare a deja-adoptatului Plan strategic 
european privind tehnologiile energetice 
(Planul SET) și solicită ca acesta să fie pus 
integral în aplicare în cursul următorului 
CFM;

Or. en

Amendamentul 577
Herbert Reul, Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 58

Propunerea de rezoluție Amendamentul

58. subliniază necesitatea de a suplimenta 
fondurile destinate activităților de 
cercetare, dezvoltare tehnologică și 
activităților demonstrative din domeniul 
energetic pentru a dezvolta energii 
nepoluante, accesibile tuturor; scoate în 
evidență lipsa finanțării pentru 
deja-adoptatul Plan strategic european 
privind tehnologiile energetice (Planul 
SET) și solicită ca acesta să fie pus integral 
în aplicare în cursul următorului CFM;

58. subliniază necesitatea de a suplimenta 
fondurile destinate activităților de 
cercetare, dezvoltare tehnologică și 
activităților demonstrative din domeniul 
energetic pentru a dezvolta energii 
nepoluante; scoate în evidență lipsa 
finanțării pentru deja-adoptatul Plan 
strategic european privind tehnologiile 
energetice (Planul SET) și tehnologiile 
neluate în considerare în cadrul acestui 
plan până în prezent, cum ar fi stocarea 
curentului electric, și solicită ca acesta să 
fie pus integral în aplicare în cursul 
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următorului CFM;

Or. de

Amendamentul 578
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho în numele Grupului 
PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 58

Propunerea de rezoluție Amendamentul

58. subliniază necesitatea de a suplimenta 
fondurile destinate activităților de 
cercetare, dezvoltare tehnologică și 
activităților demonstrative din domeniul 
energetic pentru a dezvolta energii 
nepoluante, accesibile tuturor; scoate în 
evidență lipsa finanțării pentru 
deja-adoptatul Plan strategic european 
privind tehnologiile energetice (Planul 
SET) și solicită ca acesta să fie pus integral 
în aplicare în cursul următorului CFM;

58. subliniază necesitatea de a suplimenta 
fondurile destinate activităților de 
cercetare, dezvoltare tehnologică și 
activităților demonstrative din domeniul 
energetic pentru a dezvolta energii 
nepoluante, accesibile tuturor; scoate în 
evidență lipsa finanțării pentru 
deja-adoptatul Plan strategic european
privind tehnologiile energetice (Planul 
SET), dar și tehnologii precum stocarea 
electrică, neacoperite încă de acest plan, 
și solicită ca acesta să fie pus integral în 
aplicare în cursul următorului CFM;
subliniază necesitatea unui sprijin 
financiar public în acest domeniu care va 
permite, de asemenea, Uniunii Europene 
să respecte acordurilor internaționale pe 
care le-a încheiat;

Or. en

Amendamentul 579
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, Graham 
Watson, în numele Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 58

Propunerea de rezoluție Amendamentul

58. subliniază necesitatea de a suplimenta 58. subliniază necesitatea de a suplimenta 
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fondurile destinate activităților de 
cercetare, dezvoltare tehnologică și 
activităților demonstrative din domeniul 
energetic pentru a dezvolta energii 
nepoluante, accesibile tuturor; scoate în 
evidență lipsa finanțării pentru 
deja-adoptatul Plan strategic european 
privind tehnologiile energetice (Planul 
SET) și solicită ca acesta să fie pus integral 
în aplicare în cursul următorului CFM;

fondurile destinate activităților de 
cercetare, dezvoltare tehnologică și 
activităților demonstrative din domeniul 
energetic pentru a dezvolta energii 
nepoluante, accesibile tuturor; scoate în 
evidență lipsa finanțării pentru 
deja-adoptatul Plan strategic european 
privind tehnologiile energetice (Planul 
SET) și solicită ca acesta să fie pus integral 
în aplicare, inclusiv finanțat în mod 
corespunzător, în cursul următorului CFM;

Or. en

Amendamentul 580
Thijs Berman, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 58

Propunerea de rezoluție Amendamentul

58. subliniază necesitatea de a suplimenta 
fondurile destinate activităților de 
cercetare, dezvoltare tehnologică și 
activităților demonstrative din domeniul 
energetic pentru a dezvolta energii 
nepoluante, accesibile tuturor; scoate în 
evidență lipsa finanțării pentru 
deja-adoptatul Plan strategic european 
privind tehnologiile energetice (Planul 
SET) și solicită ca acesta să fie pus integral 
în aplicare în cursul următorului CFM;

58. subliniază necesitatea de a suplimenta 
fondurile destinate activităților de 
cercetare, dezvoltare tehnologică și 
activităților demonstrative din domeniul 
energetic pentru a dezvolta energii 
regenerabile, accesibile tuturor; scoate în 
evidență lipsa finanțării pentru 
deja-adoptatul Plan strategic european 
privind tehnologiile energetice (Planul 
SET) și solicită ca acesta să fie pus integral 
în aplicare în cursul următorului CFM;

Or. en

Amendamentul 581
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 58a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

58a. având în vedere nevoile uriașe de 
finanțare în domeniul transporturilor și în 
cel al infrastructurii energetice și 
externalitățile pozitive ale acestor 
proiecte, subliniază necesitatea de 
dezvoltare a unui cadru de reglementare a 
stimulentelor în vederea promovării unor 
investiții publice și private pe termen lung 
în aceste domenii; solicită îndeosebi 
adaptarea normelor contabile, fiscale și 
de raportare la caracteristicile acestui tip 
de investiție și dezvoltarea instrumentelor 
financiare inovatoare în cooperare cu 
investitori pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 582
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 58b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

58b. consideră că UE trebuie să își 
dezvolte într-o mai mare măsură 
infrastructura energetică și să investească 
în propriile surse și resurse prin 
explorare, exploatare și extracție (de 
exemplu, gazele de șist, depozitele de 
gaze) în vederea asigurării unei 
competitivități și a unei creșteri durabile 
pe termen lung; în acest scop, sprijină 
crearea unui sistem de obligațiuni UE de 
finanțare a proiectelor, care, în 
colaborare cu BEI și sprijinit de bugetul 
UE, să răspundă la reticența investitorilor 
privați și la constrângerile grave ale 
bugetelor naționale; prin urmare, 
îndeamnă Comisia să continue să depună 
eforturi și să prezinte cât mai curând 
posibil propuneri legislative concrete 
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pentru punerea în aplicare a acestei surse 
alternative de finanțare a proiectelor mari 
de infrastructură energetică care aduc 
valoare adăugată europeană; 

Or. en

Amendamentul 583
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Giommaria Uggias, în numele 
Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 58c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O Europă conectată

58c. observă importanța sectorului 
transporturilor în politica industrială a 
UE, atât în ceea ce privește contribuția 
acestuia la PIB, cât și în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă; consideră că 
următoarea perioadă de finanțare ar 
trebui să ofere sectorului european al 
transporturilor oportunitatea de a își 
consolida calitatea de lider în domeniul 
tehnologiilor ecologice, sigure și 
inteligente care contribuie la o dezvoltare 
economică suplimentară și la sporirea 
coeziunii economice și sociale;

Or. en

Amendamentul 584
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Subtitlu 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Rețelele transeuropene de energie Infrastructura energetică europeană
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Or. en

Amendamentul 585
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 59

Propunerea de rezoluție Amendamentul

59. subliniază nevoia urgentă de a 
moderniza și actualiza infrastructura 
energetică europeană, de a dezvolta rețele 
inteligente și de a stabili interconexiuni 
necesare realizării pieței interne a energiei, 
consolidării securității în aprovizionare și 
atingerii obiectivelor în materie de energie 
și climă; este de părere că sunt necesare 
în acest domeniu investiții substanțiale de 
aproximativ 1 000 de miliarde de euro; 
subliniază nevoia maximizării impactului 
finanțării europene și oportunitatea 
oferită de instrumentele financiare 
inovatoare pentru finanțarea 
principalelor proiecte europene prioritare 
în domeniul infrastructurilor energetice;

59. subliniază nevoia urgentă de a 
moderniza și actualiza infrastructura 
energetică europeană, de a dezvolta rețele 
inteligente și de a stabili interconexiuni 
necesare realizării pieței interne a energiei, 
consolidării securității în aprovizionare și 
atingerii obiectivelor în materie de energie 
și climă;

Or. en

Amendamentul 586
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 59

Propunerea de rezoluție Amendamentul

59. subliniază nevoia urgentă de a 
moderniza și actualiza infrastructura 
energetică europeană, de a dezvolta rețele 
inteligente și de a stabili interconexiuni 
necesare realizării pieței interne a energiei, 
consolidării securității în aprovizionare și 
atingerii obiectivelor în materie de energie
și climă; este de părere că sunt necesare 

59. subliniază nevoia urgentă de a 
moderniza și actualiza infrastructura 
energetică europeană, de a dezvolta rețele 
inteligente și de a stabili interconexiuni 
necesare realizării pieței interne a energiei, 
consolidării securității în aprovizionare și 
atingerii obiectivelor în materie de energie;
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în acest domeniu investiții substanțiale de 
aproximativ 1 000 de miliarde de euro; 
subliniază nevoia maximizării impactului 
finanțării europene și oportunitatea 
oferită de instrumentele financiare 
inovatoare pentru finanțarea 
principalelor proiecte europene prioritare 
în domeniul infrastructurilor energetice;

Or. en

Amendamentul 587
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 59

Propunerea de rezoluție Amendamentul

59. subliniază nevoia urgentă de a 
moderniza și actualiza infrastructura 
energetică europeană, de a dezvolta rețele 
inteligente și de a stabili interconexiuni 
necesare realizării pieței interne a 
energiei, consolidării securității în 
aprovizionare și atingerii obiectivelor în 
materie de energie și climă; este de părere 
că sunt necesare în acest domeniu investiții 
substanțiale de aproximativ 1 000 de 
miliarde de euro; subliniază nevoia 
maximizării impactului finanțării europene 
și oportunitatea oferită de instrumentele 
financiare inovatoare pentru finanțarea 
principalelor proiecte europene prioritare 
în domeniul infrastructurilor energetice;

59. subliniază nevoia urgentă de a 
moderniza și actualiza infrastructura 
energetică europeană, de a dezvolta rețele 
inteligente și de a stabili interconexiuni 
necesare realizării diversificării rutelor și 
surselor de aprovizionare, sporirii cotei de 
energie regenerabilă, consolidării 
securității în aprovizionare și atingerii 
obiectivelor în materie de energie și climă; 
este de părere că sunt necesare în acest 
domeniu investiții substanțiale de 
aproximativ 1 000 de miliarde de euro; 
subliniază nevoia maximizării impactului 
finanțării europene și oportunitatea oferită 
de instrumentele financiare inovatoare 
pentru finanțarea principalelor proiecte 
europene transfrontaliere prioritare în 
domeniul infrastructurilor energetice;

Or. en

Amendamentul 588
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho în numele Grupului 
PPE
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Propunere de rezoluție
Punctul 59

Propunerea de rezoluție Amendamentul

59. subliniază nevoia urgentă de a 
moderniza și actualiza infrastructura 
energetică europeană, de a dezvolta rețele 
inteligente și de a stabili interconexiuni 
necesare realizării pieței interne a energiei, 
consolidării securității în aprovizionare și 
atingerii obiectivelor în materie de energie 
și climă; este de părere că sunt necesare în 
acest domeniu investiții substanțiale de 
aproximativ 1 000 de miliarde de euro; 
subliniază nevoia maximizării impactului 
finanțării europene și oportunitatea oferită 
de instrumentele financiare inovatoare 
pentru finanțarea principalelor proiecte 
europene prioritare în domeniul 
infrastructurilor energetice;

59. subliniază nevoia urgentă de a 
moderniza și actualiza infrastructura 
energetică europeană, de a dezvolta rețele 
inteligente, inclusiv de a dezvolta proiecte 
demonstrative ample, și de a stabili 
interconexiuni necesare realizării pieței 
interne a energiei, interconexiuni cu țări 
terțe, diversificării surselor și rutelor care 
să consolideze securitatea în aprovizionare 
și atingerii obiectivelor în materie de 
energie și climă; este de părere că, până 
în 2020, sunt necesare în acest domeniu 
investiții substanțiale de aproximativ 1 000 
de miliarde de euro, finanțate în primul 
rând de tarifele la energie; subliniază 
nevoia maximizării impactului finanțării 
europene pentru proiecte care aduc 
valoare adăugată europeană și 
oportunitatea oferită de instrumentele 
financiare inovatoare pentru finanțarea 
principalelor proiecte europene prioritare 
în domeniul infrastructurilor energetice;

Or. en

Amendamentul 589
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluție
Punctul 59

Propunerea de rezoluție Amendamentul

59. subliniază nevoia urgentă de a 
moderniza și actualiza infrastructura 
energetică europeană, de a dezvolta rețele 
inteligente și de a stabili interconexiuni 
necesare realizării pieței interne a
energiei, consolidării securității în 
aprovizionare și atingerii obiectivelor în 
materie de energie și climă; este de părere 

59. subliniază nevoia urgentă de a 
moderniza și actualiza infrastructura 
energetică europeană, de a dezvolta rețele 
inteligente și de a stabili interconexiuni 
necesare majorării investițiilor în sectorul 
public al energiei, consolidării securității 
în aprovizionare și atingerii obiectivelor în 
materie de energie și climă; este de părere 
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că sunt necesare în acest domeniu investiții 
substanțiale de aproximativ 1 000 de 
miliarde de euro; subliniază nevoia 
maximizării impactului finanțării europene 
și oportunitatea oferită de instrumentele 
financiare inovatoare pentru finanțarea 
principalelor proiecte europene prioritare 
în domeniul infrastructurilor energetice;

că sunt necesare în acest domeniu investiții 
substanțiale de aproximativ 1 000 de 
miliarde de euro; subliniază nevoia 
maximizării impactului finanțării europene 
și oportunitatea oferită de instrumentele 
financiare inovatoare pentru finanțarea 
principalelor proiecte europene prioritare 
în domeniul infrastructurilor energetice;

Or. pt

Amendamentul 590
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 59

Propunerea de rezoluție Amendamentul

59. subliniază nevoia urgentă de a 
moderniza și actualiza infrastructura 
energetică europeană, de a dezvolta rețele 
inteligente și de a stabili interconexiuni 
necesare realizării pieței interne a energiei, 
consolidării securității în aprovizionare și 
atingerii obiectivelor în materie de energie 
și climă; este de părere că sunt necesare în 
acest domeniu investiții substanțiale de 
aproximativ 1 000 de miliarde de euro; 
subliniază nevoia maximizării impactului 
finanțării europene și oportunitatea oferită 
de instrumentele financiare inovatoare 
pentru finanțarea principalelor proiecte 
europene prioritare în domeniul 
infrastructurilor energetice; 

59. subliniază nevoia urgentă de a 
moderniza și actualiza infrastructura 
energetică europeană, de a dezvolta rețele 
inteligente și de a stabili interconexiuni 
necesare realizării pieței interne a energiei,
consolidării securității în aprovizionare și 
atingerii obiectivelor în materie de energie 
și climă; este de părere că sunt necesare în 
acest domeniu, în special pentru 
asigurarea capacității de transmisie, 
investiții substanțiale de aproximativ 1 000 
de miliarde de euro, inclusiv pentru o 
nouă capacitate de producție și pentru 
rețele electrice; subliniază nevoia 
maximizării impactului finanțării europene 
și oportunitatea oferită de instrumentele 
financiare inovatoare pentru finanțarea 
principalelor proiecte europene prioritare 
în domeniul infrastructurilor energetice; 

Or. fi

Amendamentul 591
Bas Eickhout
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Propunere de rezoluție
Punctul 59

Propunerea de rezoluție Amendamentul

59. subliniază nevoia urgentă de a 
moderniza și actualiza infrastructura 
energetică europeană, de a dezvolta rețele 
inteligente și de a stabili interconexiuni 
necesare realizării pieței interne a energiei, 
consolidării securității în aprovizionare și 
atingerii obiectivelor în materie de energie 
și climă; este de părere că sunt necesare în 
acest domeniu investiții substanțiale de 
aproximativ 1 000 de miliarde de euro; 
subliniază nevoia maximizării impactului 
finanțării europene și oportunitatea oferită 
de instrumentele financiare inovatoare 
pentru finanțarea principalelor proiecte 
europene prioritare în domeniul 
infrastructurilor energetice;

59. subliniază nevoia urgentă de a 
moderniza și actualiza infrastructura 
energetică europeană, de a dezvolta rețele 
inteligente și de a stabili interconexiuni 
necesare realizării pieței interne a energiei, 
consolidării securității în aprovizionare și 
atingerii obiectivelor în materie de energie 
și climă; constată estimările potrivit 
cărora sunt necesare în acest domeniu 
investiții substanțiale de aproximativ 1 000 
de miliarde de euro; subliniază nevoia 
maximizării impactului finanțării europene 
și oportunitatea oferită de instrumentele 
financiare inovatoare pentru finanțarea 
principalelor proiecte europene prioritare 
în domeniul infrastructurilor energetice
prin concentrarea clară asupra 
investițiilor rapide în energii regenerabile, 
în vederea unor linii de transport de 
energie de înaltă tensiune în cadrul UE, a 
unor instalații de stocare și a unor rețele 
de distribuție inteligente decentralizate; 

Or. en

Amendamentul 592
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, Graham 
Watson, în numele Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 59

Propunerea de rezoluție Amendamentul

59. subliniază nevoia urgentă de a 
moderniza și actualiza infrastructura 
energetică europeană, de a dezvolta rețele 
inteligente și de a stabili interconexiuni 
necesare realizării pieței interne a energiei, 
consolidării securității în aprovizionare și 
atingerii obiectivelor în materie de energie 

59. subliniază nevoia urgentă de a 
moderniza și actualiza infrastructura 
energetică europeană, de a dezvolta rețele 
inteligente și de a stabili interconexiuni 
necesare realizării pieței interne a energiei, 
consolidării securității în aprovizionare și 
atingerii obiectivelor în materie de energie 
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și climă; este de părere că sunt necesare în 
acest domeniu investiții substanțiale de
aproximativ 1 000 de miliarde de euro; 
subliniază nevoia maximizării impactului 
finanțării europene și oportunitatea oferită 
de instrumentele financiare inovatoare 
pentru finanțarea principalelor proiecte 
europene prioritare în domeniul 
infrastructurilor energetice;

și climă; este de părere că sunt necesare în 
acest domeniu investiții substanțiale de 
aproximativ 1 000 de miliarde de euro; 
subliniază nevoia maximizării impactului 
finanțării europene și oportunitatea oferită 
de instrumentele financiare inovatoare 
pentru finanțarea principalelor proiecte 
europene prioritare în domeniul 
infrastructurilor energetice; subliniază 
nevoia unei alocări substanțiale din 
bugetul UE unor instrumente financiare 
inovatoare în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 593
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 59a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

59a. întrevede posibilitățile oferite de 
fondurile structurale de a sprijini 
investițiile cu caracter special în 
infrastructura energetică; totuși, acestea 
trebuie să fie limitate la regiunile în care, 
din motive politice și geografice, soluțiile 
economiei de piață sunt foarte limitate; 
solicită în acest scop sprijin din partea 
fondurilor structurale, însă cu condiția 
unei abordări comerciale și a respectării 
principiului referitor la împărțirea 
responsabilității privind fondurile;

Or. de

Amendamentul 594
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 59b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

59b. subliniază necesitatea de maximizare 
a impactului finanțării europene printr-
un rol de catalizator în mobilizarea, 
punerea în comun și exploatarea 
resurselor financiare publice și private 
pentru infrastructuri de interes european, 
inclusiv coridorul sudic al gazelor și alte 
rute pentru diversificarea aprovizionării 
cu gaze; 

Or. en

Amendamentul 595
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 59c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

59c. subliniază faptul că finanțarea TEN-
E ar trebui să acorde prioritate, cât mai 
repede posibil, proiectelor bazate pe 
energie regenerabilă;

Or. en

Amendamentul 596
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Subtitlu

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Rețelele transeuropene de transport Transport și rețele transeuropene de 
transport

Or. en
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Amendamentul 597
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Giommaria Uggias, în numele 
Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Subtitlu

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Rețelele transeuropene de transport Transport și rețele transeuropene de 
transport

Or. en

Amendamentul 598
Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Bogusław Liberadzki

Propunere de rezoluție
Punctul 59d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

59d. reamintește faptul că sectorul 
transporturilor susține activitatea 
economică și socială a Europei, că 
sectorul transporturilor este răspunzător 
pentru 4,6 % din PIB-ul Uniunii 
Europene și pentru furnizarea unui loc de 
muncă a 9,2 milioane de lucrători și că, 
pe lângă faptul că permite comunicarea 
între cetățeni și comunități și că asigură o 
rețea care facilitează creșterea comerțului 
intraeuropean și realizarea pieței unice, 
acesta este însemnat din punctul de 
vedere al posibilei sale contribuții la 
garantarea coeziunii sociale, economice și 
teritoriale;

Or. en

Amendamentul 599
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 60
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

60. este convins că rețelele transeuropene 
de transport (TEN-T) oferă o importantă 
valoare adăugată europeană, deoarece 
contribuie la eliminarea blocajelor și 
asigură infrastructuri transfrontaliere în 
care statele membre, singure, nu ar 
investi; consideră că TEN-T ar trebui, în 
consecință, să reprezinte o prioritate în 
următorul CFM;

60. subliniază faptul că investițiile într-o 
infrastructură de transport transfrontalier 
eficientă joacă un rol-cheie în protejarea 
competitivității Europei și în deschiderea 
drumului către o creștere economică pe 
termen lung în urma crizei, stimulând 
creșterea industrială și tehnologică 
europeană, sporind nivelul de ocupare a 
forței de muncă și conectând regiunile 
izolate ale UE cu restul Europei; 
consideră că această măsură va determina 
mai degrabă o rețea-nucleu europeană 
reală decât gruparea proiectelor naționale 
și că aceasta ar trebui să îmbunătățească 
coeziunea socială și teritorială, să creeze 
un sistem de transporturi interoperabil și 
durabil bazat pe un transport nou mai 
ecologic și eficient din punctul de vedere 
al mediului în vederea abordării
preocupărilor climatice, precum și să 
îmbunătățească siguranța, 
convenabilitatea și accesibilitatea pentru 
cetățenii Europei; consideră că 
transportul transfrontalier reprezintă o 
prioritate în următorul CFM și că 
dezvoltarea viitoare a cerului unic 
european ar trebui să reprezinte, de 
asemenea, o prioritate;

Or. en

Amendamentul 600
Bogusław Liberadzki

Propunere de rezoluție
Punctul 60

Propunerea de rezoluție Amendamentul

60. este convins că rețelele transeuropene 
de transport (TEN-T) oferă o importantă 
valoare adăugată europeană, deoarece 
contribuie la eliminarea blocajelor și 

60. subliniază faptul că investițiile într-o 
infrastructură de transport transfrontalier 
eficientă joacă un rol-cheie în protejarea 
competitivității Europei și în deschiderea 
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asigură infrastructuri transfrontaliere în 
care statele membre, singure, nu ar 
investi; consideră că TEN-T ar trebui, în 
consecință, să reprezinte o prioritate în 
următorul CFM;

drumului în vederea unei creșteri 
economice pe termen lung în urma crizei, 
stimulând creșterea industrială și 
tehnologică europeană, sporind nivelul de 
ocupare a forței de muncă și conectând 
regiunile izolate ale UE cu restul 
Europei; această măsură va îmbunătăți 
coeziunea socială și teritorială, va crea un 
sistem de transporturi interoperabil și 
durabil bazat pe un transport nou mai 
ecologic și eficient din punctul de vedere 
al mediului în vederea abordării 
preocupărilor climatice, și va îmbunătăți, 
de asemenea, siguranța, convenabilitatea 
și accesibilitatea pentru cetățenii Europei; 
cu ajutorul TEN-T putem obține o 
Europă cu o utilizare eficientă a 
resurselor;

Or. en

Amendamentul 601
Isabelle Durant, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 60

Propunerea de rezoluție Amendamentul

60. este convins că rețelele transeuropene 
de transport (TEN-T) oferă o importantă 
valoare adăugată europeană, deoarece 
contribuie la eliminarea blocajelor și 
asigură infrastructuri transfrontaliere în 
care statele membre, singure, nu ar investi; 
consideră că TEN-T ar trebui, în 
consecință, să reprezinte o prioritate în 
următorul CFM;

60. este convins că rețelele transeuropene 
de transport (TEN-T) oferă o importantă 
valoare adăugată europeană, deoarece 
contribuie la asigurarea unei infrastructuri 
transfrontaliere în care statele membre, 
singure, nu ar investi; consideră că TEN-T 
ar trebui, în consecință, să reprezinte o 
prioritate în următorul CFM însă că 
finanțarea proiectelor prioritare ar trebui 
revizuită, ținându-se cont de progresele 
concrete înregistrate și că, de asemenea, 
trebuie să se evalueze dacă proiectele care 
până la momentul actual au primit un 
sprijin financiar considerabil mai sunt 
încă credibile sau cele mai pertinente 
pentru atingerii obiectivelor privind clima 
și energia sau a celor privind siguranța 
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ale UE 2020, menționate în Cartea albă 
privind transporturile, elaborată de 
Comisie;

Or. en

Amendamentul 602
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 60

Propunerea de rezoluție Amendamentul

60. este convins că rețelele transeuropene 
de transport (TEN-T) oferă o importantă 
valoare adăugată europeană, deoarece 
contribuie la eliminarea blocajelor și 
asigură infrastructuri transfrontaliere în 
care statele membre, singure, nu ar investi; 
consideră că TEN-T ar trebui, în 
consecință, să reprezinte o prioritate în 
următorul CFM;

60. este convins că rețelele transeuropene 
de transport (TEN-T) oferă o importantă 
valoare adăugată europeană, deoarece 
contribuie la dezvoltarea unei rețele de 
transport eficiente, multimodale și 
cuprinzătoare a UE și la abordarea 
problemei pe care o reprezintă lipsa de 
accesibilitate și interoperabilitatea redusă 
dintre diferitele sectoare ale UE, la 
eliminarea blocajelor și asigură 
infrastructuri transfrontaliere în care statele 
membre, singure, nu ar investi; consideră 
că TEN-T ar trebui, în consecință, să 
reprezinte o prioritate în următorul CFM;

Or. en

Amendamentul 603
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Punctul 60

Propunerea de rezoluție Amendamentul

60. este convins că rețelele transeuropene 
de transport (TEN-T) oferă o importantă 
valoare adăugată europeană, deoarece 
contribuie la eliminarea blocajelor și 
asigură infrastructuri transfrontaliere în 
care statele membre, singure, nu ar investi; 

60. este convins că rețelele transeuropene 
de transport (TEN-T) oferă o importantă
valoare adăugată europeană, deoarece 
contribuie la eliminarea blocajelor, 
îndepărtând barierele fizice precum 
ecartamente diferite ale căilor ferate, și 
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consideră că TEN-T ar trebui, în 
consecință, să reprezinte o prioritate în 
următorul CFM;

asigură infrastructuri transfrontaliere în 
care statele membre, singure, nu ar investi, 
asigurând în același timp eliminarea 
barierelor de reglementare care împiedică 
concurența în sectorul feroviar; consideră 
că TEN-T ar trebui, în consecință, să 
reprezinte o prioritate în următorul CFM;

Or. en

Amendamentul 604
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Giommaria Uggias, în numele 
Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 60

Propunerea de rezoluție Amendamentul

60. este convins că rețelele transeuropene 
de transport (TEN-T) oferă o importantă 
valoare adăugată europeană, deoarece 
contribuie la eliminarea blocajelor și 
asigură infrastructuri transfrontaliere în 
care statele membre, singure, nu ar investi; 
consideră că TEN-T ar trebui, în 
consecință, să reprezinte o prioritate în 
următorul CFM;

60. este convins că rețelele transeuropene 
de transport (TEN-T) oferă o importantă 
valoare adăugată europeană, deoarece 
contribuie la eliminarea blocajelor și 
asigură infrastructuri transfrontaliere, și 
îmbunătățesc utilizarea sistemelor de 
gestionare a traficului și de informații în 
care statele membre, singure, nu ar investi; 
consideră că TEN-T ar trebui, în 
consecință, să reprezinte o prioritate în 
următorul CFM;

Or. en

Amendamentul 605
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 60

Propunerea de rezoluție Amendamentul

60. este convins că rețelele transeuropene 
de transport (TEN-T) oferă o importantă 
valoare adăugată europeană, deoarece 
contribuie la eliminarea blocajelor și 

60. (Nu privește versiunea în limba 
română.)
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asigură infrastructuri transfrontaliere în 
care statele membre, singure, nu ar investi; 
consideră că TEN-T ar trebui, în 
consecință, să reprezinte o prioritate în 
următorul CFM;

Or. en

Amendamentul 606
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluție
Punctul 60 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

60. este convins că rețelele transeuropene 
de transport (TEN-T) oferă o importantă 
valoare adăugată europeană, deoarece 
contribuie la eliminarea blocajelor și 
asigură infrastructuri transfrontaliere în 
care statele membre, singure, nu ar investi; 
consideră că TEN-T ar trebui, în 
consecință, să reprezinte o prioritate în 
următorul CFM;

60 este convins că rețelele transeuropene 
de transport (TEN-T) oferă o importantă 
valoare adăugată europeană, deoarece 
contribuie la eliminarea blocajelor și 
asigură infrastructuri transfrontaliere în 
care statele membre, singure, nu ar investi; 
consideră că TEN-T, a cărei proprietate și 
gestiune trebuie să fie făcute publice, ar 
trebui, în consecință, să reprezinte o 
prioritate în următorul CFM;

Or. pt

Amendamentul 607
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 60a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

60a. consideră că ar trebui sporită 
condiționalitatea prin introducerea 
principiului utilizării obligatorii sub 
sancțiunea pierderii „Use-it-or-lose-it”
(de dezangajare); dacă finanțarea alocată 
nu a fost utilizată, resursele necheltuite 
sau dezangajate din fondurile dedicate 
transporturilor rămân în bugetul UE și 
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nu sunt returnate statelor membre; 

Or. en

Amendamentul 608
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 61

Propunerea de rezoluție Amendamentul

61. consideră că este necesară o 
suplimentare a fondurilor destinate TEN-T, 
precum și o coordonare sporită între 
fondurile disponibile pentru TEN-T și 
fondurile de coeziune pentru proiectele din 
sectorul transporturilor; consideră că 
sumele utilizate din Fondul de coeziune 
ar trebui să fie condiționate de 
respectarea principiilor generale ale 
politicii europene în domeniul 
transporturilor;

61. consideră că nu este necesară o 
suplimentare a fondurilor destinate TEN-T, 
precum și o coordonare sporită între 
fondurile disponibile pentru TEN-T și 
fondurile de coeziune pentru proiectele din 
sectorul transporturilor; 

Or. en

Amendamentul 609
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout, Isabelle Durant

Propunere de rezoluție
Punctul 61

Propunerea de rezoluție Amendamentul

61. consideră că este necesară o 
suplimentare a fondurilor destinate TEN-
T, precum și o coordonare sporită între 
fondurile disponibile pentru TEN-T și 
fondurile de coeziune pentru proiectele din 
sectorul transporturilor; consideră că 
sumele utilizate din Fondul de coeziune 
ar trebui să fie condiționate de 
respectarea principiilor generale ale 
politicii europene în domeniul 

61. consideră că sunt necesare 
îmbunătățiri privind utilizarea fondurilor 
destinate TEN-T, precum și o coordonare 
sporită între fondurile disponibile pentru 
TEN-T și fondurile de coeziune pentru 
proiectele din sectorul transporturilor, 
incluzând obligații de dezvoltare durabilă; 
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transporturilor;

Or. en

Amendamentul 610
Isabelle Durant, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 61

Propunerea de rezoluție Amendamentul

61. consideră că este necesară o 
suplimentare a fondurilor destinate TEN-
T, precum și o coordonare sporită între 
fondurile disponibile pentru TEN-T și 
fondurile de coeziune pentru proiectele din 
sectorul transporturilor; consideră că 
sumele utilizate din Fondul de coeziune ar 
trebui să fie condiționate de respectarea 
principiilor generale ale politicii europene 
în domeniul transporturilor;

61. consideră că ar trebui îmbunătățită 
evaluarea strategică și cea a proiectelor și 
că ar trebui impusă obligativitatea 
examinării alternativelor viabile în 
momentul alocării fondurilor destinate 
TEN-T, că este necesară o coordonare 
sporită între fondurile disponibile pentru 
TEN-T și fondurile de coeziune pentru 
proiectele din sectorul transporturilor și că 
sumele utilizate din aceste fonduri ar 
trebui să fie condiționate de respectarea 
anumitor cerințe, precum evitarea 
costurilor externe, contribuțiile aduse în 
vederea unui schimb modal către mijloace 
de transport mai durabile, adoptarea unui 
plan de mobilitate urbană durabilă de 
înaltă calitate, dacă proiectele privesc 
strategii urbane sau au un impact direct 
sau indirect asupra mobilității urbane;

Or. en

Amendamentul 611
Richard Ashworth

Propunere de rezoluție
Punctul 61

Propunerea de rezoluție Amendamentul

61. consideră că este necesară o 
suplimentare a fondurilor destinate TEN-T, 
precum și o coordonare sporită între 

61. consideră că este necesară o 
suplimentare a fondurilor destinate TEN-T, 
precum și o coordonare sporită între UE și 
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fondurile disponibile pentru TEN-T și 
fondurile de coeziune pentru proiectele 
din sectorul transporturilor; consideră că 
sumele utilizate din Fondul de coeziune 
ar trebui să fie condiționate de 
respectarea principiilor generale ale 
politicii europene în domeniul 
transporturilor;

statele membre și între liniile directoare 
revizuite ale TEN-T și liniile directoare 
strategice privind coeziunea UE, în 
vederea garantării coerenței priorităților 
de finanțare între UE și nivelurile 
naționale, în conformitate deplină cu 
liniile directoare și, prin urmare, în 
vederea unei mai bune utilizări a surselor 
de finanțare disponibile și a sporirii 
valorii adăugate a acesteia în punerea în 
aplicare a obiectivelor UE;

Or. en

Amendamentul 612
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 61

Propunerea de rezoluție Amendamentul

61. consideră că este necesară o 
suplimentare a fondurilor destinate TEN-
T, precum și o coordonare sporită între 
fondurile disponibile pentru TEN-T și 
fondurile de coeziune pentru proiectele din 
sectorul transporturilor; consideră că 
sumele utilizate din Fondul de coeziune ar 
trebui să fie condiționate de respectarea 
principiilor generale ale politicii europene 
în domeniul transporturilor;

61. consideră că finanțarea fondurilor 
destinate TEN-T va necesita o investiție 
globală de 500 de miliarde de euro în 
perioada 2007-2020, din care 270 de 
miliarde de euro sunt destinate axei 
prioritare, beneficiind de un angajament 
clar din partea statelor membre, precum și 
o coordonare sporită între fondurile 
disponibile pentru TEN-T și fondurile de 
coeziune pentru proiectele din sectorul 
transporturilor; consideră că sumele 
utilizate din Fondul de coeziune ar trebui 
să fie condiționate de respectarea 
principiilor generale ale politicii europene 
în domeniul transporturilor;

Or. en

Amendamentul 613
Bogusław Liberadzki
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Propunere de rezoluție
Punctul 61

Propunerea de rezoluție Amendamentul

61. consideră că este necesară o 
suplimentare a fondurilor destinate TEN-T, 
precum și o coordonare sporită între 
fondurile disponibile pentru TEN-T și 
fondurile de coeziune pentru proiectele din 
sectorul transporturilor; consideră că 
sumele utilizate din Fondul de coeziune ar 
trebui să fie condiționate de respectarea 
principiilor generale ale politicii europene 
în domeniul transporturilor;

61. consideră că este necesară o 
suplimentare a fondurilor destinate TEN-T
până la 500 de miliarde de euro în 
perioada 2007-2020, din care 270 de 
miliarde de euro sunt destinate axei 
prioritare, precum și o coordonare sporită 
între fondurile disponibile pentru TEN-T și 
fondurile de coeziune pentru proiectele din 
sectorul transporturilor; consideră că 
sumele utilizate din Fondul de coeziune ar 
trebui să fie condiționate de respectarea 
principiilor generale ale politicii europene 
în domeniul transporturilor;

Or. en

Amendamentul 614
Reimer Böge, Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, László Surján în numele 
Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 61

Propunerea de rezoluție Amendamentul

61. consideră că este necesară o 
suplimentare a fondurilor destinate TEN-T, 
precum și o coordonare sporită între 
fondurile disponibile pentru TEN-T și 
fondurile de coeziune pentru proiectele din 
sectorul transporturilor; consideră că 
sumele utilizate din Fondul de coeziune ar 
trebui să fie condiționate de respectarea 
principiilor generale ale politicii europene 
în domeniul transporturilor;

61. consideră că este necesară o 
suplimentare a fondurilor destinate TEN-T, 
precum și o coordonare sporită între 
fondurile disponibile pentru TEN-T, 
cooperarea transfrontalieră și fondurile de 
coeziune pentru proiectele din sectorul 
transporturilor; subliniază rolul pe care îl 
pot juca în finanțarea acestor proiecte 
instrumentele de finanțare inovatoare, 
inclusiv PPP-urile și obligațiunile pentru 
finanțarea proiectelor; consideră că 
sumele utilizate din Fondul de coeziune și 
din alte fonduri structurale 
corespunzătoare ar trebui să fie 
condiționate de respectarea principiilor 
generale ale politicii europene în domeniul 
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transporturilor; consideră, în același timp, 
că finanțarea TEN-T ar trebui să 
contribuie în mod activ la obiectivele 
privind coeziunea economică, socială și 
teritorială, prevăzute la articolul 174 din 
TFUE;

Or. en

Amendamentul 615
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 61

Propunerea de rezoluție Amendamentul

61. consideră că este necesară o 
suplimentare a fondurilor destinate TEN-T, 
precum și o coordonare sporită între 
fondurile disponibile pentru TEN-T și 
fondurile de coeziune pentru proiectele din 
sectorul transporturilor; consideră că 
sumele utilizate din Fondul de coeziune ar 
trebui să fie condiționate de respectarea 
principiilor generale ale politicii europene 
în domeniul transporturilor;

61. consideră că este necesară o 
suplimentare a fondurilor destinate TEN-T, 
precum și o coordonare sporită între 
fondurile disponibile pentru TEN-T și 
fondurile de coeziune pentru proiectele din 
sectorul transporturilor; subliniază că la
pregătirea procesului de coordonare 
trebuie acordată atenție punctelor de 
vedere ale autorităților regionale în ceea 
ce privește TEN-T și ale orașelor care 
funcționează ca puncte de 
interconexiune; consideră că sumele 
utilizate din Fondul de coeziune ar trebui 
să fie condiționate de respectarea 
principiilor generale ale politicii europene 
în domeniul transporturilor;

Or. fi

Amendamentul 616
Mathieu Grosch, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 61

Propunerea de rezoluție Amendamentul

61. consideră că este necesară o 61. consideră că este necesară o 
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suplimentare a fondurilor destinate TEN-T, 
precum și o coordonare sporită între 
fondurile disponibile pentru TEN-T și 
fondurile de coeziune pentru proiectele din 
sectorul transporturilor; consideră că 
sumele utilizate din Fondul de coeziune ar 
trebui să fie condiționate de respectarea 
principiilor generale ale politicii europene 
în domeniul transporturilor;

suplimentare a fondurilor destinate TEN-T, 
precum și o coordonare sporită între 
fondurile disponibile pentru TEN-T și 
fondurile de coeziune pentru proiectele din 
sectorul transporturilor în cadrul politicii 
de coeziune și al cooperării teritoriale; 
consideră că sumele utilizate din Fondul de 
coeziune ar trebui să fie condiționate de 
respectarea principiilor generale ale 
politicii europene în domeniul 
transporturilor;

Or. en

Amendamentul 617
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluție
Punctul 61

Propunerea de rezoluție Amendamentul

61. consideră că este necesară o 
suplimentare a fondurilor destinate TEN-T, 
precum și o coordonare sporită între 
fondurile disponibile pentru TEN-T și 
fondurile de coeziune pentru proiectele din 
sectorul transporturilor; consideră că 
sumele utilizate din Fondul de coeziune ar 
trebui să fie condiționate de respectarea 
principiilor generale ale politicii europene 
în domeniul transporturilor;

61. consideră că este necesară o 
suplimentare a fondurilor destinate TEN-T, 
precum și o coordonare sporită între 
fondurile disponibile pentru TEN-T și 
fondurile de coeziune pentru proiectele din 
sectorul transporturilor; consideră că 
sumele utilizate din Fondul de coeziune ar 
trebui să fie condiționate de respectarea 
principiilor generale ale politicii europene 
în domeniul transporturilor publice;

Or. pt

Amendamentul 618
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Punctul 61

Propunerea de rezoluție Amendamentul

61. consideră că este necesară o 
suplimentare a fondurilor destinate TEN-T, 

61. consideră că este necesară o 
suplimentare a fondurilor destinate TEN-T, 
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precum și o coordonare sporită între 
fondurile disponibile pentru TEN-T și 
fondurile de coeziune pentru proiectele din 
sectorul transporturilor; consideră că 
sumele utilizate din Fondul de coeziune ar 
trebui să fie condiționate de respectarea 
principiilor generale ale politicii europene 
în domeniul transporturilor;

precum și o coordonare sporită între 
fondurile disponibile pentru TEN-T și 
fondurile de coeziune pentru proiectele din 
sectorul transporturilor; consideră că 
sumele utilizate din Fondul de coeziune ar 
trebui să fie condiționate de respectarea 
principiilor generale ale politicii europene 
în domeniul transporturilor; îndeosebi, ar 
trebui acordată prioritate proiectelor cu o 
valoare europeană adăugată și pe baza 
unei analize a raportului costuri-beneficii.

Or. en

Amendamentul 619
Isabelle Durant, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 61a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

61a. subliniază, în plus, beneficiile aduse 
de sprijinirea strategiilor și noilor 
tehnologii în vederea reducerii numărului 
de accidente (ERTMS), a evitării 
traficului, a internalizării costurilor 
externe, a reducerii zgomotului la sursă, a 
infrastructurii nemateriale, a unei 
utilizări mai bune a capacității oferite de 
infrastructura existentă (ERTMS, RIS, 
STI etc.), a sporirii tehnologiilor eficiente 
din punct de vedere energetic pentru 
vehicule, sau a politicilor locale pentru 
asigurarea unor lanțuri de aprovizionare 
și a unor sisteme de logistică durabile;

Or. en

Amendamentul 620
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 62
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

62. invită Comisia să ia în considerare, în 
special, nevoia transferării fluxurilor de 
mărfuri și călători către moduri de 
transport mai durabile, asigurând, în același 
timp, o comodalitate eficientă; consideră 
că viitoarea revizuire a orientărilor TEN-
T va trebui să abordeze chestiunea 
interoperabilității dintre sistemele 
feroviare naționale și să introducă 
condiționalitatea cheltuielilor UE pentru 
a realiza o veritabilă politică a Spațiului 
feroviar unic european;

62. invită Comisia să ia în considerare, în 
special, nevoia transferării fluxurilor de 
mărfuri și călători către moduri de 
transport mai durabile, asigurând, în același 
timp, o comodalitate eficientă;

Or. en

Amendamentul 621
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 62

Propunerea de rezoluție Amendamentul

62. invită Comisia să ia în considerare, în 
special, nevoia transferării fluxurilor de 
mărfuri și călători către moduri de 
transport mai durabile, asigurând, în același 
timp, o comodalitate eficientă; consideră că 
viitoarea revizuire a orientărilor TEN-T va 
trebui să abordeze chestiunea
interoperabilității dintre sistemele feroviare 
naționale și să introducă condiționalitatea 
cheltuielilor UE pentru a realiza o 
veritabilă politică a Spațiului feroviar unic 
european;

62. invită Comisia să ia în considerare, în 
special, nevoia transferării fluxurilor de 
mărfuri și călători către moduri de 
transport mai durabile, asigurând, în același 
timp, o comodalitate eficientă; consideră că 
viitoarea revizuire a orientărilor TEN-T va 
trebui să identifice soluții necesare 
interoperabilității dintre sistemele feroviare 
naționale și transfrontaliere și să introducă 
condiționalitatea cheltuielilor UE pentru a 
realiza o veritabilă politică a Spațiului 
feroviar unic european; utilizarea într-o 
mai mare măsură a căilor navigabile 
interioare și a transportului maritim pe 
distanțe scurte și dezvoltarea 
infrastructurii imateriale și a sistemelor 
de gestionare a traficului;

Or. en
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Amendamentul 622
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Giommaria Uggias, în numele 
Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 62

Propunerea de rezoluție Amendamentul

62. invită Comisia să ia în considerare, în 
special, nevoia transferării fluxurilor de 
mărfuri și călători către moduri de 
transport mai durabile, asigurând, în același 
timp, o comodalitate eficientă; consideră că 
viitoarea revizuire a orientărilor TEN-T va 
trebui să abordeze chestiunea 
interoperabilității dintre sistemele feroviare 
naționale și să introducă condiționalitatea 
cheltuielilor UE pentru a realiza o 
veritabilă politică a Spațiului feroviar unic 
european;

62. invită Comisia să ia în considerare, în 
special, nevoia transferării fluxurilor de 
mărfuri și călători către moduri de 
transport mai durabile și eficiente, 
asigurând, în același timp, o comodalitate 
eficientă; consideră că viitoarea revizuire a 
orientărilor TEN-T va trebui să abordeze 
chestiunea interoperabilității dintre 
sistemele feroviare naționale și să 
introducă condiționalitatea cheltuielilor UE 
pentru a realiza o veritabilă politică a 
Spațiului feroviar unic european, și să 
garanteze o utilizare sporită a căilor 
navigabile interioare și a transportului 
maritim pe distanțe scurte;

Or. en

Amendamentul 623
Giovanni La Via, Mario Mauro, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 62

Propunerea de rezoluție Amendamentul

62. invită Comisia să ia în considerare, în 
special, nevoia transferării fluxurilor de 
mărfuri și călători către moduri de 
transport mai durabile, asigurând, în același 
timp, o comodalitate eficientă; consideră că 
viitoarea revizuire a orientărilor TEN-T va 
trebui să abordeze chestiunea 
interoperabilității dintre sistemele feroviare 
naționale și să introducă condiționalitatea 
cheltuielilor UE pentru a realiza o 

62. invită Comisia să ia în considerare, în 
special, nevoia transferării fluxurilor de 
mărfuri și călători către moduri de 
transport mai durabile, precum căile ferate 
și căile navigabile interne, asigurând, în 
același timp, o comodalitate eficientă; 
consideră că viitoarea revizuire a 
orientărilor TEN-T va trebui să abordeze 
chestiunea interoperabilității dintre 
sistemele feroviare naționale și să 
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veritabilă politică a Spațiului feroviar unic 
european;

introducă condiționalitatea cheltuielilor UE 
pentru a realiza o veritabilă politică a 
Spațiului feroviar unic european;

Or. it

Amendamentul 624
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 62

Propunerea de rezoluție Amendamentul

62. invită Comisia să ia în considerare, în 
special, nevoia transferării fluxurilor de 
mărfuri și călători către moduri de 
transport mai durabile, asigurând, în 
același timp, o comodalitate eficientă; 
consideră că viitoarea revizuire a 
orientărilor TEN-T va trebui să abordeze 
chestiunea interoperabilității dintre 
sistemele feroviare naționale și să 
introducă condiționalitatea cheltuielilor UE 
pentru a realiza o veritabilă politică a 
Spațiului feroviar unic european;

62. invită Comisia să ia în considerare, în 
special, nevoia transferării fluxurilor de 
mărfuri și călători către moduri de 
transport mai durabile acordând, în același 
timp, atenție particularităților statelor 
membre și asigurând o comodalitate 
eficientă; consideră că viitoarea revizuire a 
orientărilor TEN-T va trebui să abordeze 
chestiunea interoperabilității dintre 
sistemele feroviare naționale și să 
introducă condiționalitatea cheltuielilor UE 
pentru a realiza o veritabilă politică a 
Spațiului feroviar unic european;

Or. en

Amendamentul 625
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Punctul 62

Propunerea de rezoluție Amendamentul

62. invită Comisia să ia în considerare, în 
special, nevoia transferării fluxurilor de 
mărfuri și călători către moduri de 
transport mai durabile, asigurând, în același 
timp, o comodalitate eficientă; consideră că 
viitoarea revizuire a orientărilor TEN-T va 
trebui să abordeze chestiunea 

62. invită Comisia să ia în considerare, în 
special, nevoia transferării fluxurilor de 
mărfuri și călători către moduri de 
transport mai durabile, asigurând, în același 
timp, o comodalitate eficientă; consideră că 
viitoarea revizuire a orientărilor TEN-T va 
trebui să abordeze chestiunea 



AM\864018RO.doc 117/122 PE462.730v01-00

RO

interoperabilității dintre sistemele feroviare 
naționale și să introducă condiționalitatea 
cheltuielilor UE pentru a realiza o 
veritabilă politică a Spațiului feroviar unic 
european;

interoperabilității dintre sistemele feroviare 
naționale și să introducă condiționalitatea 
cheltuielilor UE pentru a acorda prioritate 
proiectelor cu valoare adăugată 
europeană și pentru a realiza o veritabilă 
politică a Spațiului feroviar unic european;

Or. en

Amendamentul 626
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluție
Punctul 62

Propunerea de rezoluție Amendamentul

62. invită Comisia să ia în considerare, în 
special, nevoia transferării fluxurilor de 
mărfuri și călători către moduri de 
transport mai durabile, asigurând, în același 
timp, o comodalitate eficientă; consideră că 
viitoarea revizuire a orientărilor TEN-T va 
trebui să abordeze chestiunea 
interoperabilității dintre sistemele feroviare 
naționale și să introducă condiționalitatea 
cheltuielilor UE pentru a realiza o 
veritabilă politică a Spațiului feroviar unic 
european;

62. invită Comisia să ia în considerare, în 
special, nevoia transferării fluxurilor de 
mărfuri și călători către moduri de 
transport mai durabile, asigurând, în același 
timp, o comodalitate eficientă; consideră că 
viitoarea revizuire a orientărilor TEN-T va 
trebui să abordeze chestiunea 
interoperabilității dintre sistemele feroviare 
naționale și să introducă condiționalitatea 
cheltuielilor UE pentru a realiza o 
veritabilă politică a Spațiului feroviar unic 
european, bazată pe sisteme de transport 
public;

Or. pt

Amendamentul 627
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 62a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

62a. subliniază faptul că finanțarea TEN-
T ar trebui să acorde pe cât posibil 
prioritate transportului cu emisii reduse 
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de carbon;

Or. en

Amendamentul 628
Reimer Böge, Carlo Fidanza, Luis de Grandes Pascual, Marietta Giannakou, Ioannis 
Kasoulides, Giovanni La Via în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 62b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Turism
62b. reamintește faptul că, în temeiul 
Tratatului de la Lisabona, turismul 
reprezintă o nouă competență care, prin 
urmare, ar trebui să se reflecte și în 
viitorul CFM; subliniază contribuția 
importantă a turismului în vederea 
economiei europene și consideră că 
strategia europeană privind turismul ar 
trebui să vizeze sporirea competitivității 
sectorului și că aceasta ar trebui sprijinită 
prin intermediul unei finanțări adecvate 
în următoarea perioadă;

Or. en

Amendamentul 629
Reimer Böge, Marietta Giannakou, Ioannis Kasoulides în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 62c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Politica maritimă
62c. consideră că politica maritimă 
integrată trebuie urmată și orientată în 
vederea abordării provocărilor cu care se 
confruntă zonele de coastă și bazinele 
maritime, sprijinind dezvoltarea 
domeniului maritim și o economie 
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maritimă durabilă în conformitate cu 
Strategia UE 2020; solicită sporirea de 
către UE a eforturilor depuse în vederea 
sprijinirii unei politici maritime 
ambițioase a UE, care va permite Europei 
să își afirme poziția în cadrul acestui 
sector strategic; insistă cu privire la faptul 
că ar trebui puse la dispoziția acestei 
politici mijloacele bugetare adecvate;

Or. en

Amendamentul 630
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului

Propunere de rezoluție
Punctul 62d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

62d. recunoaște rolul-cheie pe care mările 
și oceanele îl joacă într-o măsură din ce 
în ce mai mare în vederea viitoarei 
creșteri economice la nivel mondial; 
solicită, prin urmare, o sporire a 
eforturilor europene în acest domeniu, în 
cadrul unei politici maritime integrate 
care să permită Europei să concureze cu 
celelalte mari puteri mondiale din acest 
sector strategic;

Or. fr

Amendamentul 631
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Subtitlu

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Coeziune pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă

Coeziune economică, socială și teritorială
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Or. en

Amendamentul 632
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Subtitlu

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Coeziune pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă

Coeziune socială și teritorială pentru 
creștere economică și ocuparea forței de 
muncă

Or. de

Amendamentul 633
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Subtitlu

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Coeziune pentru creștere economică și
ocuparea forței de muncă

Coeziune pentru incluziune socială, 
ocuparea forței de muncă și creștere 
economică

Or. en

Amendamentul 634
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 62e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

62e. reamintește faptul că politica de 
coeziune se bucură de o importanță 
sporită odată cu intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona și odată cu 
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asigurarea coeziunii teritoriale în cadrul 
acestuia și că o politică de coeziune 
puternică reprezintă o condiție prealabilă 
pentru o acțiune comună reușită a UE;

Or. en

Amendamentul 635
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 62f (nou)

Propunere de rezoluție Amendamentul

62f. subliniază faptul că bugetul UE 
trebuie să sprijine obiectivele stabilite de 
tratate, precum coeziunea socială, 
economică și teritorială;

Or. pl

Amendamentul 636
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer

Propunere de rezoluție
Punctul 62g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Coeziune pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă 

62g. consideră că politica de coeziune nu 
se subordonează Strategiei UE 2020, 
întrucât aceasta contribuie într-o mare 
măsură la îndeplinirea obiectivelor 
Strategiei UE 2020; consideră că o 
politică de coeziune autonomă și solidă 
reprezintă o condiție esențială pentru o 
acțiune comună reușită a UE, deoarece 
contribuie la reducerea diferențelor la 
nivel local și regional și permite o 
consolidare a obiectivelor strategice și a 
nevoilor locale cu potențial la fața 
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locului; subliniază faptul că politica de 
coeziune contribuie, prin caracterul său 
orizontal, la îndeplinirea tuturor 
obiectivelor UE 2020 și că acest fapt ar 
trebui să se reflecte în structura cadrului 
financiar multianual de după 2013;

Or. en


