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8.3.2018 A8-0048/40 

Amendamentul  40 

Gérard Deprez 

în numele Grupului ALDE 

 

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 orice majorare a 

bugetului Uniunii nu trebuie să 

îngreuneze sarcina globală a cheltuielilor 

publice în UE și ar trebui, prin urmare, să 

fie realizată în principal prin transferarea 

către UE a competențelor și acțiunilor 

întreprinse până în prezent de către 

statele membre și prin punerea la 

dispoziție a creditelor corespunzătoare; 

întrucât rezultatul ar trebui să fie 

creșterea eficienței și a valorii adăugate 

europene;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/41 

Amendamentul  41 

Gérard Deprez 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  7a. consideră că nivelul de finanțare 

în următoarea perioadă de programare 

pentru politicile existente ale UE și pentru 

programele de cheltuieli care le vor 

succede ar trebui să fie stabilit pe baza 

unei evaluări critice aprofundate realizate 

de către Comisie privind performanța și 

eficiența actualelor programe și 

instrumente financiare, precum și pe baza 

unei evaluări a valorii adăugate pe care o 

aduc, ca parte a unei ample revizuiri a 

cheltuielilor publice, astfel cum a propus 

în repetate rânduri de Curtea de Conturi;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/42 

Amendamentul  42 

Gérard Deprez 

în numele Grupului ALDE 

 

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 un 

nivel adecvat de finanțare în cadrul UE-27 

în cazul acestor politici în următoarea 

perioadă de programare, îmbunătățind 

totodată eficacitatea lor și simplificând 

procedurile asociate acestora; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/43 

Amendamentul  43 

Gérard Deprez 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  19a. solicită ca Uniunea să își 

sporească flexibilitatea bugetară pentru a-

și îmbunătăți reacția la crize bruște și la 

evenimente neprevăzute și, prin urmare, 

ia act de faptul că alte cheltuieli, cu 

excepția cheltuielilor pentru politici și 

programe care necesită predictibilitate și 

un cadru financiar multianual, cum ar fi 

politicile comune agricole și de pescuit și 

politica de coeziune, precum și 

programele pentru cercetare și inovare, 

pentru infrastructură în transport, 

sectorul digital și al energiei, pentru 

apărare, pentru formare, ocuparea forței 

de muncă și mobilitatea tinerilor studenți 

și ucenici, precum și pentru 

competitivitatea întreprinderilor și a 

întreprinderilor mici și mijlocii, ar trebui 

să fie decise și votate anual;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/44 

Amendamentul  44 

Gérard Deprez 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. subliniază că durata CFM ar trebui 

modificată treptat, pentru a ajunge la 5 + 5 

ani, cu o revizuire obligatorie la jumătatea 

perioadei; solicită Comisiei să elaboreze o 

propunere clară, în care să prezinte 

modalitatea practică de a implementa un 

cadru financiar 5 + 5; este convins că o 

perioadă limitată la cinci ani nu poate fi 

luată în considerare pentru durata CFM, 

din cauza impedimentelor serioase pe care 

le-ar impune acest lucru în ceea ce 

privește cerințele de programare și de 

punere în aplicare ale mai multor politici 

ale UE; 

22. subliniază că durata CFM ar trebui 

modificată treptat, pentru a ajunge la 5 + 5 

ani, cu o revizuire obligatorie la jumătatea 

perioadei; solicită Comisiei să elaboreze o 

propunere clară, în care să prezinte 

modalitatea practică de a implementa un 

cadru financiar 5 + 5;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/45 

Amendamentul  45 

Gérard Deprez 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 72 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

72. consideră, prin urmare, că actuala 

prezentare a rubricilor necesită unele 

îmbunătățiri, dar este împotriva oricărei 

modificări radicale nejustificate; propune, 

prin urmare, următoarea structură pentru 

CFM post-2020;  

eliminat 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/46 

Amendamentul  46 

Gérard Deprez 

în numele Grupului ALDE 

 

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 

86. consideră că este esențial să se 

garanteze o aprovizionare cu energie 

curată, stabilă și competitivă în Europa; 

solicită, prin urmare, să fie sprijinite în 

continuare investițiile durabile care 

stimulează energia din surse regenerabile, 

cresc eficiența energetică în calitate de 

„combustibil prim”, sporesc securitatea 

energetică și independența față de 

importul de surse de energie și sprijină 

noile tehnologii energetice și industriale 

inovatoare, care sunt conforme cu 

angajamentele Uniunii pe termen lung 

privind schimbările climatice;  
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eficient la 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;  

Or. en 



 

AM\1147971RO.docx  PE616.074v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

8.3.2018 A8-0048/47 

Amendamentul  47 

Gérard Deprez 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 90 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

90. consideră că menținerea finanțării 

politicii de coeziune după 2020 pentru UE-

27 cel puțin la nivelul bugetului pentru 

perioada 2014-2020 la prețuri constante 

este de importanță primordială; subliniază 

că PIB-ul ar trebui să rămână unul dintre 

parametrii pentru alocarea fondurilor în 

cadrul politicii de coeziune, dar consideră 

că acesta ar trebui completat de un set 

suplimentar de indicatori sociali, de mediu 

și demografici pentru a ține mai bine seama 

de noile tipuri de inegalități dintre regiunile 

UE și din interiorul acestora în toate statele 

membre; sprijină, în plus, menținerea, în 

cadrul noii perioade de programare, a 

elementelor care au făcut politica de 

coeziune mai modernă și mai orientată 

către performanță în actualul CFM, și 

anume concentrarea tematică, 

condiționalitățile ex ante, cadrul de 

performanță și legătura cu guvernanța 

economică;  

90. consideră că politica de coeziune de 

după 2020 a UE-27 ar trebui să 

beneficieze de fonduri adecvate, bazate pe 

o analiză a nevoilor și ținând seama de 

evaluarea punerii în aplicare a politicii 

respective; subliniază că PIB-ul ar trebui să 

rămână unul dintre parametrii pentru 

alocarea fondurilor în cadrul politicii de 

coeziune, dar consideră că acesta ar trebui 

completat de un set suplimentar de 

indicatori sociali, de mediu și demografici 

pentru a ține mai bine seama de noile tipuri 

de inegalități dintre regiunile UE și din 

interiorul acestora în toate statele membre; 

sprijină, în plus, menținerea, în cadrul noii 

perioade de programare, a elementelor care 

au făcut politica de coeziune mai modernă 

și mai orientată către performanță în 

actualul CFM, și anume concentrarea 

tematică, condiționalitățile ex ante, cadrul 

de performanță și legătura cu guvernanța 

economică; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/48 

Amendamentul  48 

Gérard Deprez 

în numele Grupului ALDE 

 

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, consolidarea substanțială a 

inițiativelor destinate ocupării 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; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/49 

Amendamentul  49 

Gérard Deprez 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 98 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

98. invită Comisia să monitorizeze 

proiectul „O legitimație de călătorie 

Interrail pentru Europa oferită cu ocazia 

împlinirii vârstei de 18 ani” și să propună 

un program dedicat în următorul CFM cu 

suficiente credite anuale pentru a acoperi 

toate cererile pentru o legitimație de tren 

gratuită primite de la tineri europeni care 

împlinesc 18 ani într-un anumit an; 

subliniază că un astfel de proiect ar deveni 

un element-cheie în renașterea conștiinței 

și a identității europene, în special în fața 

amenințărilor pe care le implică populismul 

și răspândirea dezinformării; reiterează 

faptul că, pentru a atinge obiectivul unui 

astfel de program, se așteaptă o propunere 

privind un temei juridic adecvat din partea 

Comisiei;  

98. invită Comisia să continue 

proiectul „O legitimație de călătorie 

Interrail pentru Europa” și să propună un 

program dedicat în următorul CFM cu 

suficiente credite anuale pentru a acoperi 

toate cererile pentru o legitimație de tren 

primite de la tineri europeni de diferite 

vârste, acțiune care să fie inclusivă din 

punct de vedere social și geografic, să se 

afle întotdeauna în legătură cu obiective 

educaționale, să fie bazată pe transportul 

multimodal și decarbonizat și să prevadă 

o contribuție financiară din partea 

beneficiarilor ca dovadă de angajament 

față de proiect; subliniază că un astfel de 

proiect ar deveni un element-cheie în 

renașterea conștiinței și a identității 

europene, în special în fața amenințărilor 

pe care le implică populismul și 

răspândirea dezinformării; reiterează faptul 

că, pentru a atinge obiectivul unui astfel de 

program, se așteaptă o propunere privind 

un temei juridic adecvat din partea 

Comisiei și subliniază că acest program 

nu ar trebui să submineze bugetul 

niciunui alt program de succes finanțat de 

UE care se derulează în prezent; 

Or. en 
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