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8.3.2018 A8-0048/31 

Amendamentul  31 

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 89 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

89. subliniază că politica de coeziune 

de după 2020 ar trebui să rămână 

principala politică de investiții a Uniunii 

Europene, care să acopere toate regiunile 

UE, pentru a răspunde provocărilor 

socioeconomice complexe, direcționând, în 

același timp, cea mai mare parte a 

resurselor către regiunile cele mai 

vulnerabile; consideră că, pe lângă 

obiectivul de a reduce disparitățile dintre 

nivelurile de dezvoltare și de a spori 

convergența, așa cum este consacrat în 

tratat, aceasta ar trebui să pună accentul pe 

realizarea obiectivelor politice generale ale 

UE și propune, prin urmare, ca, în cadrul 

următorului CFM, cele trei fonduri ale 

politicii de coeziune — Fondul european 

de dezvoltare regională (FEDER), Fondul 

social european (FSE) și Fondul de 

coeziune – să se concentreze în principal 

pe sprijinirea creșterii și competitivității, a 

cercetării și inovării, a digitalizării, a 

tranziției industriale, a IMM-urilor, a 

transporturilor, a atenuării schimbărilor 

climatice și a adaptării la acestea, a 

durabilității mediului și a tranziției 

energetice echitabile, a ocupării forței de 

muncă, a incluziunii sociale, a egalității de 

gen, a reducerii sărăciei, precum și a 

provocărilor demografice; subliniază că 

aceste trei fonduri reprezintă componentele 

integrante ale politicii de coeziune a UE și 

89. subliniază că politica de coeziune 

de după 2020 ar trebui să rămână 

principala politică de investiții a Uniunii 

Europene, care să acopere toate regiunile și 

zonele urbane cu niveluri ridicate de 

sărăcie și excluziune socială ale UE, 

pentru a răspunde provocărilor 

socioeconomice complexe, direcționând, în 

același timp, cea mai mare parte a 

resurselor către regiunile cele mai 

vulnerabile; consideră că, pe lângă 

obiectivul de a reduce disparitățile dintre 

nivelurile de dezvoltare și de a spori 

convergența, așa cum este consacrat în 

tratat, aceasta ar trebui să pună accentul pe 

realizarea obiectivelor politice generale ale 

UE și propune, prin urmare, ca, în cadrul 

următorului CFM, cele trei fonduri ale 

politicii de coeziune — Fondul european 

de dezvoltare regională (FEDER), Fondul 

social european (FSE) și Fondul de 

coeziune – să se concentreze în principal 

pe sprijinirea creșterii și competitivității, a 

cercetării și inovării, a digitalizării, a 

tranziției industriale, a IMM-urilor, a 

transporturilor, a atenuării schimbărilor 

climatice și a adaptării la acestea, a 

durabilității mediului și a tranziției 

energetice echitabile, a ocupării forței de 

muncă, a incluziunii sociale, a egalității de 

gen, a reducerii sărăciei, precum și a 

provocărilor demografice; subliniază că 
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pot funcționa numai împreună în cadrul 

unic al acestei politici; solicită, de 

asemenea, o cooperare teritorială 

consolidată, inclusiv o componentă 

transfrontalieră și o dimensiune urbană a 

politicii, precum și dispoziții specifice 

pentru zonele rurale, montane, insulare și 

îndepărtate; 

aceste trei fonduri reprezintă componentele 

integrante ale politicii de coeziune a UE și 

pot funcționa numai împreună în cadrul 

unic al acestei politici; solicită, de 

asemenea, o cooperare teritorială 

consolidată, inclusiv o componentă 

transfrontalieră și transnațională, 

obligatorie pentru toate statele membre și 

destinată să încurajeze învățarea 

reciprocă și schimbul de bune practici, 

precum și o dimensiune urbană a politicii, 

precum și dispoziții specifice pentru zonele 

rurale, montane, insulare și îndepărtate; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/32 

Amendamentul  32 

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 93 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

93. subliniază faptul că, în special, FSE 

ar trebui să își extindă sprijinul pentru 

dezvoltarea dialogului social, și anume prin 

îmbunătățirea consolidării capacităților 

partenerilor sociali, inclusiv la nivel 

sectorial și intersectorial european, și că 

acest angajament ar trebui să devină 

obligatoriu pentru statele membre în toate 

regiunile UE; 

93. subliniază faptul că, în special, FSE 

ar trebui să își extindă sprijinul pentru 

dezvoltarea dialogului social, și anume prin 

îmbunătățirea consolidării capacităților 

partenerilor sociali, inclusiv la nivel 

sectorial și intersectorial european, și că 

acest angajament ar trebui să devină 

obligatoriu pentru statele membre în toate 

regiunile UE; reamintește că, pentru a 

îndeplini în mod eficient obiectivele ale 

FSE de combatere a sărăciei și a 

excluziunii sociale și promovarea unei 

educații favorabile incluziunii și ocupării 

forței de muncă, este necesar să se 

consolideze capacitatea instituțională a 

autorităților de gestionare și consolidarea 

capacităților tuturor părților interesate 

active în sectoarele educației, învățării pe 

tot parcursul vieții, formării, ocupării 

forței de muncă și politicilor sociale; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/33 

Amendamentul  33 

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 94 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

94. subliniază în special necesitatea 

continuă de a lupta împotriva șomajului și 

a excluziunii în rândul tinerilor, în special 

în rândul celor care nu sunt încadrați 

profesional și nu urmează niciun program 

educațional sau de formare (NEET), ca 

parte a unei abordări cuprinzătoare a 

politicilor de tineret la nivelul UE; solicită, 

prin urmare, dublarea pachetului destinat 

Inițiativei privind ocuparea forței de muncă 

în rândul tinerilor și punerea în aplicare 

deplină a garanției UE pentru tineret, 

asigurând, în același timp, furnizarea 

rapidă și simplificată a fondurilor și o 

finanțare stabilă și permanentă în 

următoarea perioadă de programare; 

subliniază necesitatea unei reglementări 

îmbunătățite pentru a garanta participarea 

nediscriminatorie în cadrul programului a 

tinerilor care provin dintr-un mediu 

socioeconomic defavorizat; consideră că 

investițiile pentru stimularea educației și a 

formării, în special a dezvoltării 

competențelor digitale, rămân una dintre 

principalele priorități ale UE; insistă asupra 

faptului că acest program nu trebuie să 

înlocuiască cheltuielile finanțate anterior 

din bugetele naționale; 

94. subliniază în special necesitatea 

continuă de a lupta împotriva șomajului și 

a excluziunii în rândul tinerilor, în special 

în rândul celor care nu sunt încadrați 

profesional și nu urmează niciun program 

educațional sau de formare (NEET), ca 

parte a unei abordări cuprinzătoare a 

politicilor de tineret la nivelul UE; solicită, 

prin urmare, dublarea pachetului destinat 

Inițiativei privind ocuparea forței de muncă 

în rândul tinerilor și punerea în aplicare 

deplină a garanției UE pentru tineret, 

asigurând, în același timp, furnizarea 

rapidă și simplificată a fondurilor și o 

finanțare stabilă și permanentă în 

următoarea perioadă de programare; 

subliniază necesitatea unei reglementări 

îmbunătățite pentru a garanta participarea 

nediscriminatorie în cadrul programului a 

tinerilor care provin dintr-un mediu 

socioeconomic defavorizat; consideră că 

investițiile pentru stimularea educației și a 

formării, în special a dezvoltării 

competențelor digitale și promovarea 

antreprenoriatului și a uceniciilor de 

calitate în rândul tinerilor, ca mecanisme 

pentru încurajarea creării de locuri de 

muncă și a accesului direct la ocuparea 

forței de muncă, asigurând totodată, în 

special, condiții decente de muncă și 

protecție socială, rămân una dintre 
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principalele priorități ale UE; insistă asupra 

faptului că acest program nu trebuie să 

înlocuiască cheltuielile finanțate anterior 

din bugetele naționale; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/34 

Amendamentul  34 

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 100 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  100a. consideră că nivelul de finanțare a 

programelor care contribuie la 

dezvoltarea în continuare a unui spațiu în 

care egalitatea și drepturile persoanelor, 

așa cum sunt consacrate în tratat, în 

Cartă și în convențiile internaționale în 

domeniul drepturilor omului, sunt 

promovate și protejate, cum ar fi 

programele „drepturi, egalitate și 

cetățenie”, ar trebui majorat; consideră 

că finanțarea acestora din urmă ar trebui 

majorată de cinci ori și că DAPHNE, care 

are drept obiectiv să contribuie la 

protecția copiilor, a tinerilor și a femeilor 

împotriva tuturor formelor de violență, ar 

trebui să obțină o linie bugetară separată 

și un program autonom, cu un buget de 

zece ori mai mare decât cel actual; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/35 

Amendamentul  35 

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 100 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  100b. invită, în plus, Comisia să instituie 

o linie bugetară specială și separată 

intitulată „Promovarea egalității între 

femei și bărbați și integrarea perspectivei 

de gen” pentru a pune în aplicare 

integrarea dimensiunii de gen în buget; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/36 

Amendamentul  36 

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 101 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

101. afirmă că o politică agricolă 

comună modernizată este esențială pentru 

securitatea și autonomia alimentară, 

prezervarea populațiilor rurale și ocuparea 

forței de muncă, dezvoltarea durabilă, 

durabilitatea mediului, agriculturii și 

silviculturii și furnizarea de produse 

alimentare sănătoase, de bună calitate și la 

un preț accesibil pentru cetățenii europeni; 

evidențiază că necesitățile alimentare și 

sanitare au crescut, precum și necesitatea 

de a sprijini tranziția fermierilor spre 

practici agricole mai ecologice și de a 

combate schimbările climatice; subliniază 

nevoia de a sprijini securitatea veniturilor 

fermierilor și de a consolida legătura dintre 

PAC și furnizarea de bunuri publice; 

subliniază că PAC reprezintă una dintre 

cele mai integrate politici și că este 

finanțată în principal la nivelul UE și, prin 

urmare, înlocuiește finanțarea națională; 

101. afirmă că o politică agricolă 

comună modernizată este esențială pentru 

securitatea și autonomia alimentară, 

prezervarea populațiilor rurale și ocuparea 

forței de muncă, dezvoltarea durabilă, 

durabilitatea mediului, agriculturii și 

silviculturii și furnizarea de produse 

alimentare sănătoase, de bună calitate și la 

un preț accesibil pentru cetățenii europeni; 

evidențiază că necesitățile alimentare și 

sanitare au crescut, precum și necesitatea 

de a sprijini tranziția fermierilor spre 

practici agricole mai ecologice și de a 

combate schimbările climatice și de a se 

adapta la acestea; subliniază nevoia de a 

asigura prețuri echitabile și remunerative 

și de a sprijini securitatea veniturilor 

fermierilor și de a consolida legătura dintre 

PAC și furnizarea de bunuri publice; 

solicită, prin urmare, o reformă a PAC, 

globală și solidă, care să răspundă noilor 

provocări și obligațiilor internaționale ale 

UE, inclusiv cele legate de climă, mediu și 

ODD, și să permită o tranziție către 

sisteme durabile de producție și de 

aprovizionare cu alimente; subliniază că 

PAC reprezintă una dintre cele mai 

integrate politici și că este finanțată în 

principal la nivelul UE și, prin urmare, 

înlocuiește finanțarea națională; 
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Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/37 

Amendamentul  37 

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 102 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

102. subliniază că bugetul PAC în 

următorul CFM ar trebui menținut cel puțin 

la nivelul său actual pentru UE-27 în 

prețuri constante; subliniază că noile 

provocări cu care se va confrunta viitorul 

PAC impun o alocare financiară solidă, 

bazată pe analize ale politicii actuale și ale 

nevoilor viitoare; subliniază faptul că 

plățile directe generează o valoare adăugată 

clară pentru UE și consolidează piața 

unică, evitând denaturarea concurenței 

între statele membre; se opune oricărei 

renaționalizări și oricărei cofinanțări 

naționale a plăților directe în această 

privință; subliniază necesitatea de a 

continua măsurile de menținere a 

producției în sectoarele vitale pentru zonele 

vulnerabile, de a reforma rezerva pentru 

situațiile de criză în agricultură, de a crește 

finanțarea în conformitate cu 

răspunsurile la diferitele crize ciclice din 

sectoarele sensibile, de a crea noi 

instrumente care să poată reduce 

volatilitatea prețurilor și de a majora 

finanțarea acordată Programelor de opțiuni 

specifice pentru zonele îndepărtate și 

insulare (POSEI); îndeamnă Comisia să 

continue procesul de convergență a plăților 

directe și să asigure cadrul juridic și 

financiar necesar pentru lanțul de 

aprovizionare cu produse alimentare, cu 

102. subliniază că bugetul PAC în 

următorul CFM ar trebui menținut cel puțin 

la nivelul său actual pentru UE-27 în 

prețuri constante pentru a finanța tranziția 

către producția sustenabilă de alimente; 

subliniază că noile provocări cu care se va 

confrunta viitorul PAC impun o alocare 

financiară solidă, bazată pe analize ale 

politicii actuale și ale nevoilor viitoare; 

subliniază faptul că plățile directe strict 

condiționale generează o valoare adăugată 

clară pentru UE și consolidează piața 

unică, evitând denaturarea concurenței 

între statele membre; se opune oricărei 

renaționalizări și oricărei cofinanțări 

naționale a plăților directe în această 

privință; subliniază necesitatea de a 

continua măsurile de menținere a 

producției în sectoarele vitale pentru zonele 

vulnerabile, de a reforma rezerva pentru 

situațiile de criză în agricultură, de a 

răspunde eficient la diferitele crize ciclice 

din sectoarele sensibile, de a dezvolta 

soluții pe termen lung, inclusiv măsuri 

legate de cerere, de a crea noi instrumente 

care să coreleze oferta cu cererea și care 

să poată reduce volatilitatea prețurilor și de 

a majora finanțarea acordată Programelor 

de opțiuni specifice pentru zonele 

îndepărtate și insulare (POSEI); îndeamnă 

Comisia și statele membre să continue 
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scopul de a combate practicile comerciale 

neloiale; reamintește că zonele rurale din 

UE se confruntă cu probleme grave, având 

nevoie, prin urmare, de sprijin specific; 

procesul de convergență a plăților directe 

prin mărirea redistribuirii la niveluri 

echitabile și să asigure cadrul juridic și 

financiar necesar pentru lanțul de 

aprovizionare cu produse alimentare, cu 

scopul de a combate practicile comerciale 

neloiale; reamintește că zonele rurale din 

UE se confruntă cu probleme grave, având 

nevoie, prin urmare, de sprijin specific; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/38 

Amendamentul  38 

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 109 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

109. este dispus să ia în considerare o 

arhitectură raționalizată și simplificată 

pentru instrumentele de finanțare externă, 

atât timp cât această arhitectură 

îmbunătățește transparența, 

responsabilitatea, eficiența, coerența și 

flexibilitatea și respectă obiectivele 

politicilor de bază; solicită ca instrumentele 

dedicate asistenței pentru preaderare, 

politicii de vecinătate, dezvoltării și 

ajutorului umanitar să rămână separate 

având în vedere caracteristicile lor politice 

și financiare; observă că o astfel de 

arhitectură ar trebui să presupună 

includerea FED în buget peste plafoanele 

convenite, fără Instrumentul financiar 

pentru pace în Africa, și încorporarea 

transparentă a fondurilor fiduciare și 

instrumentelor relevante; 

109. este dispus să ia în considerare o 

arhitectură raționalizată și simplificată 

pentru instrumentele de finanțare externă, 

atât timp cât această arhitectură 

îmbunătățește transparența, 

responsabilitatea, controlul parlamentar, 

eficiența, coerența și flexibilitatea și 

respectă obiectivele politicilor de bază; 

solicită ca instrumentele dedicate asistenței 

pentru preaderare, politicii de vecinătate, 

dezvoltării, drepturilor omului și 

democrației, stabilității și păcii și 

ajutorului umanitar să rămână separate 

având în vedere caracteristicile lor politice 

și financiare; observă că o astfel de 

arhitectură ar trebui să presupună 

includerea FED în buget peste plafoanele 

convenite, fără Instrumentul financiar 

pentru pace în Africa, și încorporarea 

transparentă a fondurilor fiduciare și 

instrumentelor relevante; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/39 

Amendamentul  39 

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 113 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

113. consideră că următorul CFM 

trebuie să sprijine instituirea unei Uniuni 

Europene a Apărării; așteaptă 

propunerile legislative corespunzătoare, 

în urma anunțurilor făcute de Comisie în 

acest domeniu, inclusiv un program 

european de cercetare specific în 

domeniul apărării și un program de 

dezvoltare industrială care să fie 

completate de investițiile statelor membre 

în echipamente colaborative; își reafirmă, 

în acest context, convingerea fermă că 

prioritățile politice suplimentare ar trebui 

să fie însoțite de mijloace financiare 

suplimentare; reamintește că intensificarea 

cooperării în domeniul apărării, punerea în 

comun a cercetării și a echipamentelor și 

eliminarea suprapunerilor vor consolida 

autonomia strategică și competitivitatea 

industriei europene a apărării și vor duce 

la creșterea semnificativă a eficienței, 

câștigurile fiind deseori estimate la 

aproximativ 26 de miliarde EUR pe an; 

113. solicită Vicepreședintelui 

Comisiei/Înaltului Reprezentant al 

Uniunii pentru afaceri externe și politica 

de securitate și statelor membre să 

valorifice întregul potențial al Tratatului 
de la Lisabona în ceea ce privește politica 

de securitate și de apărare comună; 

respinge planurile de creștere a 

cheltuielilor de apărare în Europa prin 

intermediul bugetului UE și invită statele 
membre să pună în comun resursele 

naționale pe scară largă și să coopereze la 

cercetarea în domeniul apărării, 

dezvoltării, achizițiilor publice, securității 

aprovizionării, mentenanței și formării 

prin intermediul unor instrumente 

precum extinderea mecanismului Athena; 

reamintește că intensificarea cooperării în 

domeniul apărării, punerea în comun a 

cercetării și a echipamentelor și eliminarea 

suprapunerilor vor contribui la crearea 

unei piețe a apărării europene eficiente și 

la garantarea disponibilității de 

echipamente fiabile de calitate pentru 

forțele armate europene și vor conduce la 

creșterea semnificativă a eficienței, 

câștigurile fiind deseori estimate la 

aproximativ 26 de miliarde EUR pe an; 

Or. en 
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