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10.6.2020 A9-0110/1

Amendamentul 1
David Cormand
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0110/2020
Pierre Larrouturou
Orientări pentru bugetul pe 2021 - secțiunea a III-a
(2019/2213(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că investițiile în 
infrastructura de transport pot îndeplini 
ambele obiective de sprijinire a economiei 
UE în contextul actual și a eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice, 
precum și de trecere la o mobilitate 
durabilă, bazându-se în special pe 
finalizarea politicilor privind rețelele 
transeuropene de transport (TEN-T), 
Shift2Rail și Mecanismul pentru 
interconectarea Europei;

17. subliniază că investițiile în 
infrastructura de transport pot îndeplini 
ambele obiective de sprijinire a economiei 
UE în contextul actual și a eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice, 
precum și de trecere la o mobilitate 
durabilă, bazându-se în special pe 
finalizarea politicilor privind rețelele 
transeuropene de transport (TEN-T), 
Shift2Rail și Mecanismul pentru 
interconectarea Europei; invită Comisia să 
alinieze toate proiectele din cadrul MIE la 
obiectivele Acordului de la Paris;
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10.6.2020 A9-0110/2

Amendamentul 2
David Cormand
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0110/2020
Pierre Larrouturou
Orientări pentru bugetul pe 2021 - secțiunea a III-a
(2019/2213(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. arată că politica agricolă comună 
(PAC) și politica comună în domeniul 
pescuitului (PCP) sunt pietre de temelie ale 
integrării europene, care vizează asigurarea 
aprovizionării cu alimente sigure și de 
calitate superioară și a suveranității 
alimentare a cetățenilor europeni, 
funcționarea corespunzătoare a piețelor 
agricole, dezvoltarea durabilă a regiunilor 
rurale, reînnoirea generațiilor și gestionarea 
durabilă a resurselor naturale, precum și 
menținerea biodiversității; reamintește 
rolul esențial al acestor politici în ceea ce 
privește contribuția la garantarea unor 
câștiguri stabile și acceptabile pentru 
agricultori și pescari, în special în contextul 
dificil actual; reamintește poziția sa în 
cadrul negocierilor pentru CFM 2021-
2027, care susține menținerea la același 
nivel a bugetelor pentru PAC și PCP; 
solicită ca aceste politici să fie consolidate 
și să se acorde o atenție deosebită 
exploatațiilor agricole de mici dimensiuni 
și micilor pescării; remarcă faptul că PAC, 
împreună cu alte politici ale Uniunii, va 
avea un rol important în realizarea 
obiectivelor ambițioase ale Pactului verde 
european;

31. arată că politica agricolă comună 
(PAC) și politica comună în domeniul 
pescuitului (PCP) sunt pietre de temelie ale 
integrării europene, care vizează asigurarea 
aprovizionării cu alimente sigure și de 
calitate superioară și a suveranității 
alimentare a cetățenilor europeni, 
funcționarea corespunzătoare a piețelor 
agricole, dezvoltarea durabilă a regiunilor 
rurale, reînnoirea generațiilor și gestionarea 
durabilă a resurselor naturale, precum și 
menținerea biodiversității; reamintește 
rolul esențial al acestor politici în ceea ce 
privește contribuția la garantarea unor 
câștiguri stabile și acceptabile pentru 
agricultori și pescari, în special în contextul 
dificil actual; reamintește poziția sa în 
cadrul negocierilor pentru CFM 2021-
2027, care susține menținerea la același 
nivel a bugetelor pentru PAC și PCP; 
solicită ca aceste politici să fie consolidate 
și să se acorde o atenție deosebită 
exploatațiilor agricole de mici dimensiuni 
și micilor pescării; remarcă faptul că PAC, 
împreună cu alte politici ale Uniunii, va 
avea un rol important în realizarea 
obiectivelor ambițioase ale Pactului verde 
european; solicită, în acest sens, Comisiei 
să analizeze în ce măsură actuala 
propunere de reformă a PAC contribuie 
la aceste obiective și să propună 
modificări corespunzătoare;



AM\1207152RO.docx PE647.645v01-00

RO Unită în diversitate RO

Or. en



AM\1207152RO.docx PE647.645v01-00

RO Unită în diversitate RO

10.6.2020 A9-0110/3

Amendamentul 3
David Cormand
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0110/2020
Pierre Larrouturou
Orientări pentru bugetul pe 2021 - secțiunea a III-a
(2019/2213(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. subliniază importanța acordării 
unui sprijin financiar adecvat pentru a 
clădi o veritabilă uniune europeană a 
apărării, pentru a promova autonomia 
strategică și pentru a consolida rolul UE 
la nivel mondial; subliniază în special că 
este important să fie menținută poziția sa 
privind sumele alocate Fondului 
european de apărare (FEA) și mobilității 
militare; subliniază că ar trebui să se 
asigure un sprijin continuu și o 
coordonare sporită a politicii și a 
acțiunilor din domeniul apărării 
desfășurate prin intermediul Agenției 
Europene de Apărare (AEA), al 
Programului de cooperare structurată 
permanentă (PESCO), al FEA și al altor 
inițiative; îndeamnă Comisia să asigure 
finanțarea cheltuielilor administrative și 
de funcționare ale AEA și ale PESCO de 
la bugetul Uniunii, restabilind astfel 
funcția bugetară a Parlamentului, astfel 
cum se prevede la articolul 41 din TUE;

eliminat
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Amendamentul 4
David Cormand
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0110/2020
Pierre Larrouturou
Orientări pentru bugetul pe 2021 - secțiunea a III-a
(2019/2213(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 57

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57. solicită Comisiei Europene să își 
asume o poziție de lider prin puterea 
exemplului, asigurând un nivel ridicat de 
calitate și responsabilitatea socială a 
achizițiilor publice, astfel încât contractele 
să fie atribuite unor întreprinderi care 
respectă standardele de mediu și 
principalele norme în materie de drepturi 
ale lucrătorilor;

57. solicită Comisiei Europene să își 
asume o poziție de lider prin puterea 
exemplului, asigurând un nivel ridicat de 
calitate și responsabilitatea socială a 
achizițiilor publice, astfel încât contractele 
să fie atribuite unor întreprinderi care 
respectă standardele de mediu și 
principalele norme în materie de drepturi 
ale lucrătorilor, și aplicând criterii mai 
eficace și mai stricte pentru prevenirea 
conflictelor de interese;
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