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Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. reamintește poziția sa, potrivit 
căreia obiectivele CFM 2021-2027 privind 
integrarea aspectelor legate de climă și de 
biodiversitate trebuie să depășească 
ponderea cheltuielilor specifice, astfel cum 
sunt prevăzute în raportul său intermediar; 
prin urmare, urmărește să atingă un nivel al 
cheltuielilor pentru biodiversitate de 10 % 
și un nivel al cheltuielilor pentru integrarea 
aspectelor legate de climă de 30 % pentru 
2021; își reiterează apelul adresat Comisiei 
de a stabili criterii de eligibilitate clare 
pentru o metodologie nouă, riguroasă și 
cuprinzătoare, sub forma unui regulament-
cadru, pentru definirea și urmărirea 
cheltuielilor relevante privind clima și 
biodiversitatea, în conformitate cu 
principiul de „a nu aduce prejudicii”, 
împreună cu măsurile de corecție 
corespunzătoare, dacă este cazul, și cu 
mecanismul de verificare a impactului 
potențial dăunător al acțiunilor UE asupra 
biodiversității și a climei, în conformitate 
cu angajamentele asumate în cadrul 
Acordului de la Paris și solicitarea de către 
aceasta a unei eliminări progresive a 
subvențiilor directe și indirecte pentru 
combustibilii fosili;

13. reamintește poziția sa, potrivit 
căreia obiectivele CFM 2021-2027 privind 
integrarea aspectelor legate de climă și de 
biodiversitate trebuie să depășească 
ponderea cheltuielilor specifice, astfel cum 
sunt prevăzute în raportul său intermediar; 
prin urmare, urmărește să atingă un nivel al 
cheltuielilor pentru biodiversitate de 10 % 
și un nivel al cheltuielilor pentru integrarea 
aspectelor legate de climă de 30 % pentru 
2021; își reiterează apelul adresat Comisiei 
de a stabili criterii de eligibilitate clare 
pentru o metodologie nouă, riguroasă și 
cuprinzătoare, sub forma unui regulament-
cadru, pentru definirea și urmărirea 
cheltuielilor relevante privind clima și 
biodiversitatea, în conformitate cu 
principiul de „a nu aduce prejudicii”, 
împreună cu măsurile de corecție 
corespunzătoare, dacă este cazul, și cu 
mecanismul de verificare a impactului 
potențial dăunător al acțiunilor UE asupra 
biodiversității și a climei, în conformitate 
cu angajamentele asumate în cadrul 
Acordului de la Paris;
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Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. consideră că turismul, ca unul 
dintre sectoarele cele mai afectate de 
criză, are nevoie de o strategie 
cuprinzătoare, sprijinită de o alocare 
specifică, printr-un program separat al 
UE în următorul CFM; insistă asupra 
faptului că întreprinderilor mici și 
întreprinderilor familiale ar trebui să li se 
acorde o atenție deosebită, în special în 
cazul agroturismului și al micilor 
furnizori din sectorul hotelier, care se vor 
confrunta cu mai multe dificultăți în ceea 
ce privește respectarea noilor standarde 
de siguranță, precum și al regiunilor 
insulare și regiunilor ultraperiferice;
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