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8.3.2018 A8-0048/21 

Amendamentul  21 

Jordi Solé 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Da (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Da. întrucât, în conformitate cu 

articolul 8 din TFUE, UE și-a asumat 

angajamentul de a promova egalitatea 

între femei și bărbați și de a asigura 

integrarea perspectivei de gen în toate 

acțiunile sale ca un principiu 

fundamental; întrucât la CFM este 

anexată o declarație comună 

interinstituțională privind integrarea 

perspectivei de gen;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/22 

Amendamentul  22 

Jordi Solé 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. consideră că dezbaterea privind 

următorul CFM reprezintă o oportunitate 

de a pregăti terenul pentru o Europă mai 

puternică și mai sustenabilă cu ajutorul 

unuia dintre cele mai concrete instrumente, 

bugetul Uniunii; este de părere că 

următorul CFM ar trebui să fie una dintre 

componentele unei strategii și reflecții mai 

ample privind viitorul Europei; consideră 

că CFM trebuie să reprezinte transpunerea 

proiectului politic și a priorităților în 

materie de politici ale UE în mijloace 

bugetare;  

3. consideră că dezbaterea privind 

următorul CFM reprezintă o oportunitate 

de a pregăti terenul pentru o Europă mai 

puternică și mai sustenabilă cu ajutorul 

unuia dintre cele mai concrete instrumente, 

bugetul Uniunii; este de părere că 

următorul CFM ar trebui să fie una dintre 

componentele unei strategii și reflecții mai 

ample privind viitorul Europei; consideră 

că CFM trebuie să reprezinte transpunerea 

proiectului politic și a priorităților în 

materie de politici ale UE în mijloace 

bugetare; solicită, prin urmare, resurse 

adecvate care să asigure o dezvoltare 

sustenabilă, progresul social și o viață mai 

bună pentru cetățeni; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/23 

Amendamentul  23 

Jordi Solé 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  6a. subliniază, în plus, că UE trebuie 

să fie consecventă cu angajamentele sale 

internaționale și ar trebui să înceteze să 

subvenționeze cheltuieli care sunt 

dăunătoare pentru climă; invită Comisia 

ca, în următorul CFM, să elimine din 

bugetul UE toate cheltuielile directe 

legate de energia nucleară, combustibilii 

fosili, asfalt și apărare;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/24 

Amendamentul  24 

Jordi Solé 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. solicită, prin urmare, să se acorde în 

continuare sprijin pentru politicile 

existente, în special pentru politicile 

consacrate de-a lungul timpului și 

prevăzute în tratate, și anume politica 

agricolă comună, politica comună în 

domeniul pescuitului și politica de 

coeziune, deoarece acestea aduc beneficiile 

concrete ale proiectului european la 

cetățenii UE; respinge orice încercare de 

renaționalizare a politicilor în cauză, 

deoarece acest lucru nu ar reduce sarcina 

financiară pentru contribuabili și 

consumatori, nici nu ar permite obținerea 

unor rezultate mai bune; dimpotrivă, un 

astfel de demers ar împiedica creșterea 

economică, solidaritatea și funcționarea 

pieței unice, adâncind în continuare 

inegalitățile și mărind în același timp 

disparitățile dintre teritorii și sectoarele 

economice; intenționează să asigure același 

nivel de finanțare în cadrul UE-27 în cazul 

acestor politici în următoarea perioadă de 

programare, îmbunătățind totodată 

eficacitatea lor și simplificând procedurile 

asociate acestora;  

8. solicită, prin urmare, să se acorde în 

continuare sprijin pentru politicile 

existente, în special pentru politicile 

consacrate de-a lungul timpului și 

prevăzute în tratate, și anume politica 

agricolă comună, politica comună în 

domeniul pescuitului și politica de 

coeziune, deoarece acestea aduc beneficiile 

concrete ale proiectului european la 

cetățenii UE; respinge orice încercare de 

renaționalizare a politicilor în cauză, 

deoarece acest lucru nu ar reduce sarcina 

financiară pentru contribuabili și 

consumatori, nici nu ar permite obținerea 

unor rezultate mai bune; dimpotrivă, un 

astfel de demers ar împiedica creșterea 

economică, solidaritatea și funcționarea 

pieței unice, adâncind în continuare 

inegalitățile și mărind în același timp 

disparitățile dintre teritorii și sectoarele 

economice; intenționează să asigure același 

nivel de finanțare în cadrul UE-27 în cazul 

acestor politici în următoarea perioadă de 

programare, urmărind totodată o reformă 

semnificativă și solidă a acestora, astfel 

încât ele să ducă la rezultatele necesare 

pentru a depăși provocările cu care ne 

confruntăm, îmbunătățind în continuare 

eficacitatea lor și simplificând procedurile 

asociate acestora; 
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8.3.2018 A8-0048/25 

Amendamentul  25 

Jordi Solé 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 – liniuța 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 – prin instituirea unui cadru intern 

comun de garantare a securității cetățenilor 

europeni și prin punerea în comun a 

capacităților și realizarea în comun a 

activităților de cercetare în domeniul 

apărării, subliniind în același timp faptul 

că acțiunile întreprinse în aceste domenii 

nu ar trebui să fie în detrimentul politicilor 

de dezvoltare ale UE; 

– prin instituirea unui cadru intern 

comun de garantare a securității cetățenilor 

europeni, subliniind în același timp faptul 

că acțiunile întreprinse în acest domeniu 

nu ar trebui să fie în detrimentul politicilor 

de dezvoltare ale UE; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/26 

Amendamentul  26 

Jordi Solé 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 75 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

75.  consideră că următorul CFM ar 

trebui să prevadă o mai mare concentrare a 

resurselor bugetare în domeniile care oferă 

o valoare adăugată europeană clară și 

stimulează creșterea economică, 

competitivitatea, sustenabilitatea și 

ocuparea forței de muncă în toate regiunile 

din UE; subliniază, în acest context, rolul 

important pe care cercetarea și inovarea îl 

dețin în crearea unei economii sustenabile, 

bazate pe cunoaștere și care să ocupe 

poziția de lider la nivel mondial și regretă 

că, din cauza absenței unei finanțări 

adecvate, doar o mică parte dintre 

proiectele de înaltă calitate din acest 

domeniu au primit finanțare din partea UE 

în cadrul CFM actual; 

75.  consideră că următorul CFM ar 

trebui să prevadă o mai mare concentrare a 

resurselor bugetare în domeniile care 

promovează dezvoltarea sustenabilă și 

locurile de muncă decente, oferă o valoare 

adăugată europeană clară, stimulează 

creșterea economică, competitivitatea, 

sustenabilitatea și ocuparea forței de muncă 

și promovează solidaritatea în toate 

regiunile din UE; subliniază, în acest 

context, rolul important pe care cercetarea 

și inovarea îl dețin în crearea unei 

economii sustenabile, bazate pe cunoaștere 

și care să ocupe poziția de lider la nivel 

mondial și regretă că, din cauza absenței 

unei finanțări adecvate, doar o mică parte 

dintre proiectele de înaltă calitate din acest 

domeniu au primit finanțare din partea UE 

în cadrul CFM actual; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/27 

Amendamentul  27 

Jordi Solé 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 86 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

86. consideră că este esențial să se 

garanteze o aprovizionare cu energie 

sustenabilă și la prețuri accesibile în 

Europa; solicită, prin urmare, să fie 

sprijinite în continuare investițiile care 

asigură diversificarea surselor de energie și 

a rutelor de aprovizionare cu energie, 

îmbunătățesc securitatea energetică și 

independența energetică și cresc eficiența 

energetică și nivelul de utilizare a energiei 

din surse regenerabile, inclusiv prin MIE - 

Energie; subliniază, în special, că este 

important să se acorde un sprijin 

cuprinzător, îndeosebi în favoarea 

regiunilor cu emisii ridicate de dioxid de 

carbon, pentru tranziția energetică, tranziția 

către o economie cu emisii reduse de 

carbon, modernizarea sistemelor de 

producere a energiei electrice, 

îmbunătățirea interconexiunilor 

transfrontaliere și utilizarea rețelelor 

inteligente, tehnologiile pentru captarea, 

stocarea și utilizarea dioxidului de 

carbon, precum și pentru modernizarea 

sistemelor de încălzire centralizată; 

consideră că ar trebui să se acorde un 

sprijin corespunzător transformării 

sectorului energetic în lumina obiectivelor 

privind schimbările climatice, în special în 

regiunile și țările dependente de cărbune, 

astfel încât să contribuie în mod eficient la 

86. consideră că este esențial să se 

garanteze o aprovizionare cu energie 

sustenabilă și la prețuri accesibile în 

Europa; solicită, prin urmare, să fie 

sprijinite în continuare investițiile care 

asigură diversificarea surselor de energie și 

a rutelor de aprovizionare cu energie, 

îmbunătățesc securitatea energetică și 

independența energetică și cresc eficiența 

energetică și nivelul de utilizare a energiei 

din surse regenerabile, inclusiv prin MIE - 

Energie; subliniază, în special, că este 

important să se acorde un sprijin 

cuprinzător, îndeosebi în favoarea 

regiunilor cu emisii ridicate de dioxid de 

carbon, pentru tranziția energetică, tranziția 

către o economie cu emisii reduse de 

carbon și fără energie nucleară, 

modernizarea sistemelor de producere a 

energiei electrice, îmbunătățirea 

interconexiunilor transfrontaliere, 

implementarea rețelelor inteligente și a 

tehnologiilor de utilizare, precum și pentru 

modernizarea sistemelor de încălzire 

centralizată; consideră că ar trebui să se 

acorde un sprijin corespunzător 

transformării sectorului energetic în lumina 

obiectivelor privind schimbările climatice, 

în special în regiunile și țările dependente 

de cărbune, astfel încât să contribuie în 

mod eficient la tranziția strategică către o 
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tranziția strategică către o economie cu 

emisii reduse; solicită crearea unui fond 

cuprinzător pentru a sprijini o tranziție 

justă, în special prin dezvoltarea și 

utilizarea energiei din surse regenerabile, 

soluții de eficiență energetică, stocarea 

energiei, soluții și infrastructuri de 

electromobilitate, modernizarea producerii 

de energie electrică și a rețelelor de energie 

electrică, tehnologii avansate de producere 

a energiei electrice, inclusiv captarea și 

stocarea dioxidului de carbon (CSC), 

captarea și utilizarea dioxidului de carbon 

(CUC) și gazificarea cărbunelui, 

modernizarea încălzirii centralizate, 

inclusiv cogenerarea de înaltă eficiență, 

adaptarea timpurie la viitoarele standarde 

de mediu și restructurarea industriilor 

dependente de dioxid de carbon, precum și 

prin luarea în considerare a impactului 

societal, socioeconomic și asupra mediului; 

economie cu emisii reduse; solicită crearea 

unui fond cuprinzător pentru a sprijini o 

tranziție justă, în special prin dezvoltarea și 

utilizarea energiei din surse regenerabile, 

soluții de eficiență energetică, stocarea 

energiei, soluții și infrastructuri de 

electromobilitate, modernizarea producerii 

de energie electrică și a rețelelor de energie 

electrică, tehnologii avansate de producere 

a energiei electrice, modernizarea încălzirii 

centralizate, inclusiv cogenerarea de înaltă 

eficiență, adaptarea timpurie la viitoarele 

standarde de mediu și restructurarea 

industriilor dependente de dioxid de 

carbon, precum și prin luarea în 

considerare a impactului societal, 

socioeconomic și asupra mediului; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/28 

Amendamentul  28 

Jordi Solé 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 87 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

87. subliniază importanța strategică a 

proiectelor de infrastructură la scară mare, 

cum ar fi reactorul termonuclear 

experimental internațional (ITER), 

Serviciul european geostaționar mixt de 

navigare (EGNOS), sistemul global de 

navigație prin satelit (Galileo), Programul 

european de observare a Pământului 

(Copernicus) și viitoarea comunicare 

guvernamentală prin satelit 

(GOVSATCOM) pentru viitorul 

competitivității, securității și puterii 

politice a UE; subliniază că finanțarea 

acestor proiecte de anvergură trebuie 

garantată în bugetul UE dar, în același 

timp, ar trebui să aibă limite clare, pentru a 

se asigura că eventuala depășire a 

costurilor nu amenință finanțarea și 

implementarea cu succes a altor politici ale 

Uniunii, după cum a fost exemplificat în 

CFM anterior în anumite cazuri 

individuale; reamintește că, în acest scop, 

valoarea maximă pentru aceste proiecte 

este stabilită în prezent în Regulamentul 

privind CFM și solicită să se prevadă 

dispoziții similare în noul regulament; 

87. subliniază importanța strategică a 

proiectelor de infrastructură la scară mare, 

cum ar fi Serviciul european geostaționar 

mixt de navigare (EGNOS), sistemul 

global de navigație prin satelit (Galileo), 

Programul european de observare a 

Pământului (Copernicus) și viitoarea 

comunicare guvernamentală prin satelit 

(GOVSATCOM) pentru viitorul 

competitivității, securității și puterii 

politice a UE; subliniază că finanțarea 

acestor proiecte de anvergură trebuie 

garantată în bugetul UE dar, în același 

timp, ar trebui să aibă limite clare, pentru a 

se asigura că eventuala depășire a 

costurilor nu amenință finanțarea și 

implementarea cu succes a altor politici ale 

Uniunii, după cum a fost exemplificat în 

CFM anterior în anumite cazuri 

individuale; reamintește că, în acest scop, 

valoarea maximă pentru aceste proiecte 

este stabilită în prezent în Regulamentul 

privind CFM și solicită să se prevadă 

dispoziții similare în noul regulament; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/29 

Amendamentul  29 

Jordi Solé 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 86 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

88. subliniază importanța de a 

conserva, proteja și îmbunătăți calitatea 

mediului și de a combate schimbările 

climatice, degradarea ecosistemelor și 

pierderea biodiversității și rolul de frunte al 

UE în acest sens; consideră că o finanțare 

stabilă și adecvată este esențială pentru 

îndeplinirea angajamentelor internaționale 

ale UE, precum Acordul de la Paris; 

reamintește că următorul CFM ar trebui să 

ajute Uniunea să își atingă obiectivele 

respective și ar trebui să contribuie la 

tranziția spre o economie cu emisii scăzute 

de dioxid de carbon până în 2050; 

subliniază că UE nu ar trebui să finanțeze 

proiecte și investiții care se opun realizării 

acestor obiective; solicită integrarea totală 

a aspectelor legate de climă în cheltuielile 

UE; solicită, în acest sens, ca programele în 

cauză, cum ar fi LIFE +, să fie finanțate în 

mod corespunzător și să fie continuate și 

intensificate, precum și să se creeze 

pachete specifice privind biodiversitatea și 

gestionarea rețelei Natura 2000; 

88. subliniază importanța de a 

conserva, proteja și îmbunătăți calitatea 

mediului și de a combate schimbările 

climatice, degradarea ecosistemelor și 

pierderea biodiversității și rolul de frunte al 

UE în acest sens; consideră că o finanțare 

stabilă și adecvată este esențială pentru 

îndeplinirea angajamentelor internaționale 

ale UE, precum Acordul de la Paris; 

reamintește că următorul CFM ar trebui să 

ajute Uniunea să își atingă obiectivele 

respective și ar trebui să contribuie la 

tranziția spre o economie cu emisii scăzute 

de dioxid de carbon, fără energie 

nucleară, până în 2050; subliniază că UE 

nu ar trebui să finanțeze proiecte și 

investiții care se opun realizării acestor 

obiective; solicită integrarea totală a 

aspectelor legate de climă în cheltuielile 

UE; solicită, în acest sens, ca programele în 

cauză, cum ar fi LIFE +, să fie finanțate în 

mod corespunzător și să fie continuate și 

intensificate, precum și să se creeze 

pachete specifice privind biodiversitatea și 

gestionarea rețelei Natura 2000; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/30 

Amendamentul  30 

Jordi Solé 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 88 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

88. subliniază importanța de a 

conserva, proteja și îmbunătăți calitatea 

mediului și de a combate schimbările 

climatice, degradarea ecosistemelor și 

pierderea biodiversității și rolul de frunte al 

UE în acest sens; consideră că o finanțare 

stabilă și adecvată este esențială pentru 

îndeplinirea angajamentelor internaționale 

ale UE, precum Acordul de la Paris; 

reamintește că următorul CFM ar trebui să 

ajute Uniunea să își atingă obiectivele 

respective și ar trebui să contribuie la 

tranziția spre o economie cu emisii scăzute 

de dioxid de carbon până în 2050; 

subliniază că UE nu ar trebui să finanțeze 

proiecte și investiții care se opun realizării 

acestor obiective; solicită integrarea totală 

a aspectelor legate de climă în cheltuielile 

UE; solicită, în acest sens, ca programele în 

cauză, cum ar fi LIFE +, să fie finanțate în 

mod corespunzător și să fie continuate și 

intensificate, precum și să se creeze 

pachete specifice privind biodiversitatea și 

gestionarea rețelei Natura 2000; 

88. subliniază importanța de a 

conserva, proteja și îmbunătăți calitatea 

mediului și de a combate schimbările 

climatice, degradarea ecosistemelor și 

pierderea biodiversității și rolul de frunte al 

UE în acest sens; consideră că o finanțare 

stabilă și adecvată este esențială pentru 

îndeplinirea angajamentelor internaționale 

ale UE, precum Acordul de la Paris; 

reamintește că următorul CFM ar trebui să 

ajute Uniunea să își atingă obiectivele 

respective și ar trebui să contribuie la 

tranziția spre o economie cu emisii scăzute 

de dioxid de carbon până în 2050; 

subliniază că UE nu ar trebui să finanțeze 

proiecte și investiții care se opun realizării 

acestor obiective; solicită integrarea totală 

a aspectelor legate de climă în cheltuielile 

UE; solicită, în acest sens, ca programele în 

cauză, cum ar fi LIFE +, să fie finanțate în 

mod corespunzător și ca resursele 

financiare alocate acestora să fie cel puțin 

dublate, precum și să se creeze pachete 

specifice privind biodiversitatea și 

gestionarea rețelei Natura 2000; 

Or. en 

 

 


