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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene 
pentru exercițiul financiar 2021 (11072/1/2020 – C9-0314/2020 – 2020/1998(BUD)) 

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a 
Energiei Atomice,

– având în vedere Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind 
sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene1,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general 
al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 
(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, 
(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/20122,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 
decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-20203,

– având în vedere propunerea modificată a Comisiei din 28 mai 2020 de stabilire a 
cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 (COM(2020)0443),

– având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni 
bugetare și buna gestiune financiară4,

– având în vedere Raportul său interimar din 14 noiembrie 2018 referitor la cadrul 
financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui 
acord5 și Rezoluția sa din 23 iulie 2020 referitoare la concluziile reuniunii extraordinare 
a Consiliului European din 17-21 iulie 2020,

– având în vedere Rezoluția sa din 19 iunie 2020 referitoare la orientările generale pentru 
pregătirea bugetului 2021, secțiunea III – Comisia6,

– având în vedere Rezoluția sa din 11 mai 2020 referitoare la estimarea bugetului de 

1 JO L 168, 7.6.2014, p. 105.
2 JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
3 JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
4 JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
5 Texte adoptate, P8_TA(2018)0449.
6 Texte adoptate, P9_TA(2020)0166.
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venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 20217,

– având în vedere proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul 
financiar 2021, adoptat de Comisie la 27 iulie 2020 (COM(2020)0300) („PB”),

– având în vedere poziția privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru 
exercițiul financiar 2021 adoptată de Consiliu la 28 septembrie 2020 și transmisă 
Parlamentului European la 1 octombrie 2020 (11072/1/2020 – C9-0314/2020),

– având în vedere Rezoluția sa legislativă din 16 septembrie 2020 referitoare la proiectul 
de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene8,

– având în vedere articolul 94 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizele celorlalte comisii vizate,

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0206/2020),

Secțiunea III 

Prezentare generală

1. reamintește că 2021 ar trebui să fie primul an al noului cadru financiar multianual (CFM); 
regretă că, din cauza întârzierilor înregistrate în derularea negocierilor privind 
CFM/resursele proprii, pentru care Parlamentul se pregătise încă din noiembrie 2018 și 
care nu au putut începe înainte de prezentarea, la 21 iulie, a concluziilor Consiliului 
European, precum și din cauza pandemiei de COVID-19, procedura bugetară pentru 
exercițiul 2021 nu s-a putut baza până în prezent pe un acord solid și ambițios privind 
CFM;

2. remarcă faptul că Comisia a prezentat un proiect de buget (PB) pentru 2021 bazându-se 
pe propriile propuneri privind CFM, actualizate în mai 2020, în timp ce lectura 
Consiliului s-a limitat, cu excepția rubricii 7, la o transpunere aritmetică a concluziilor 
Consiliului European, în așteptarea scrisorii rectificative pe care Comisia o va transmite 
după obținerea acordului politic privind CFM/resursele proprii pentru actualizarea 
propunerii sale;

3. ia act de poziția Consiliului privind PB, inclusiv de importanța pe care acesta o acordă 
scrisorii rectificative; împărtășește interesul Consiliului cu privire la aceasta din urmă, 
insistând totodată să prezinte o lectură care se aliniază în mod coordonat la prioritățile 
sale privind CFM/resursele proprii și bugetul pe 2021; remarcă faptul că această abordare 
este motivată și de restricțiile impuse de intervalul de timp limitat rămas după prezentarea 
scrisorii rectificative;

4. reamintește că, în rezoluția sus-menționată din 19 iunie 2020 referitoare la orientările 
generale pentru pregătirea bugetului 2021, Parlamentul a subliniat faptul că obiectivul 

7 Texte adoptate la această dată, P9_TA(2020)0123.
8 Texte adoptate la această dată, P9_TA(2020)0220.
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principal al bugetului pentru 2021 ar trebui să fie acela de a atenua efectele epidemiei de 
COVID-19 și de a sprijini redresarea economică, proces care se va sprijini pe Pactul verde 
european și pe transformarea digitală, pentru a promova o creștere incluzivă și durabilă, 
locuri de muncă de calitate și obiectivul său pe termen lung al convergenței 
socioeconomice;

5. salută Planul de redresare al UE; insistă însă asupra necesității de a consacra în mod clar 
rolul autorității bugetare în autorizarea veniturilor alocate externe, în special a celor 
corespunzătoare Instrumentului de redresare al UE („Next Generation EU” – NGEU), în 
cadrul procedurii bugetare anuale;

6. 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 interimar; prin urmare, urmărește un 
nivel al cheltuielilor pentru biodiversitate de cel puțin 10 % și un nivel al cheltuielilor 
pentru integrarea aspectelor legate de climă de cel puțin 30 % pentru 2021; își reiterează 
solicitarea privind un concept de integrare a dimensiunii de gen care reunește informații 
defalcate în funcție de gen cu privire la obiective, factori de producție, realizări, rezultate, 
inclusiv angajamente de finanțare pentru egalitatea de gen și metodologia de urmărire și 
raportare a cheltuielilor legate de egalitatea de gen;

7. invită din nou Comisia să stabilească criterii clare de eligibilitate pentru o nouă 
metodologie strictă și detaliată, atât pentru cheltuielile legate de climă, cât și pentru cele 
legate de biodiversitate, sub forma unor regulamente-cadru care să garanteze că numai 
proiectele care îndeplinesc criteriile tehnice de examinare relevante, elaborate în temeiul 
Regulamentului (UE) 2020/852, vor fi luate în calcul atunci când contribuie la 
respectivele obiective de cheltuieli, împreună cu măsurile corective corespunzătoare 
(dacă este cazul), și aplicarea deplină a principiului de „a nu aduce prejudicii 
semnificative”, de la articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, pentru a se asigura 
că Uniunea își îndeplinește angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris și 
obiectivul de eliminare treptată a subvențiilor indirecte pentru combustibilii fosili, 
precum și interzicerea plăților directe în întregul buget al Uniunii;

8. decide să majoreze până la nivelurile stabilite în raportul interimar privind CFM din 14 
noiembrie 2018 alocările destinate celor 15 programe emblematice identificate în 
Rezoluția sa din 23 iulie 2020 [Orizont Europa, InvestEU, Erasmus+, Garanția pentru 
copii, Fondul pentru o tranziție justă, Europa digitală, Mecanismul pentru interconectarea 
Europei, LIFE, programul „UE pentru sănătate”, Fondul de gestionare integrată a 
frontierelor, Europa creativă, programul „Drepturi și valori”, Fondul european de apărare, 
Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională 
(IVCDCI) și ajutorul umanitar, precum și agențiile relevante ale UE și Parchetul 
European]; decide să își bazeze lectura pe plafoanele CFM propuse de Comisie în PB; 
consideră că orice majorare care vizează programele emblematice ar trebui să fie însoțită 
de creșterea corespunzătoare a plafonului rubricii specifice din CFM; decide să 
consolideze finanțarea pentru prioritățile Parlamentului, printre altele în domeniile 
schimbărilor climatice, energetic, interconectivitate digitală și a rețelelor de transport, 
securității, migrației, drepturilor fundamentale și acțiunii externe;

9. acceptă majorările propuse de Consiliu la rubricile 1, 2a și 3, cu excepția liniilor bugetare 
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în cazul cărora propusese deja o majorare a creditelor; acceptă, totodată, mutarea 
clusterului „Reziliență” de la rubrica 5 la rubrica 2b;

10. își reafirmă angajamentele anterioare de a face uz pe deplin de posibilitatea reutilizării 
creditelor dezangajate care sunt destinate cercetării, prevăzută la articolul 15 alineatul (3) 
din Regulamentul financiar; 

11. insistă asupra necesității de a asigura o nomenclatură bugetară mai detaliată, care să 
permită autorității bugetare să își exercite pe deplin rolul decizional în cadrul procedurii 
bugetare anuale și să controleze execuția bugetului la rubricile 2b, 4 și 6;

12. ca regulă generală, decide să reinstituie nivelul alocărilor prevăzut în PB la toate liniile 
bugetare ale căror credite au fost reduse de Consiliu și care nu au fost consolidate în cadrul 
lecturii sale, cu excepția rubricii 7;

13. subliniază că este important să se asigure alocarea unor resurse financiare suficiente și a 
unor capacități adecvate de resurse umane agențiilor Uniunii, care să le permită să își 
îndeplinească mandatul, să își execute sarcinile și să răspundă în mod optim la 
consecințele epidemiei de COVID-19; subliniază că sunt necesare o coordonare și sinergii 
adecvate între agenții pentru a crește eficacitatea activității lor, în special în cazurile în 
care poate fi identificată o convergență în efortul de îndeplinire a obiectivelor de politică 
specifice, astfel încât banii publici să poată fi utilizați în mod echitabil și eficace; insistă 
ca Comisia să asigure o alocare optimă a personalului între direcțiile sale generale care 
să reflecte nevoile urgente și prioritățile pe termen lung legate de răspunsul la criza de 
COVID-19 și la Pactul verde european în special;

14. ia act de faptul că, în forma sa actualizată, calendarul pragmatic al procedurii bugetare nu 
oferă marja de manevră necesară pentru încheierea în timp util a unui acord cu privire la 
o a doua posibilă propunere de PB; consideră, așadar, că este esențial să se exploateze pe 
deplin întreaga perioadă de conciliere bugetară pentru a se ajunge la un acord ambițios;

15. stabilește nivelul global al creditelor în cadrul bugetului pe 2021 (toate secțiunile) la 
181 762 377 716 EUR în credite de angajament, ceea ce reprezintă o creștere cu 
15 016 195 740 EUR față de PB; decide să aloce în plus 1 631 420 001 EUR sub formă 
de credite de angajament după finalizarea dezangajărilor, în temeiul articolului 15 
alineatul (3) din Regulamentul financiar; reamintește însă că acest nivel ar trebui să fie 
ajustat după publicarea scrisorii rectificative și pe măsură ce avansează negocierile și 
procedura de conciliere;

16. reamintește că, în conformitate cu rezoluția sa legislativă din 16 septembrie 2020, pentru 
a finanța bugetul pe 2021, noile categorii de resurse proprii ar trebui să fie introduse 
începând cu 2021 și că orice sume generate de noile resurse proprii peste nivelul de 
finanțare necesar pentru a acoperi obligațiile de rambursare ale instrumentului NGEU 
într-un exercițiu financiar dat ar trebui să rămână în bugetul Uniunii ca venituri generale, 
în special pentru a suplimenta cele 15 programe emblematice ale UE începând cu 2021, 
la aceste resurse adăugându-se creșterea corespunzătoare a plafoanelor CFM;

Rubrica 1 
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17. subliniază că programul Orizont Europa prezintă o foarte accentuată valoare adăugată 
europeană și subliniază importanța sa pentru domenii semnificative ale cercetării 
europene, esențiale pentru succesul Pactului verde european și pentru a contribui la 
tranziția către o economie și o societate neutre din punct de vedere climatic până în 2050 
și la sprijinirea transformării digitale, care este vitală pentru prosperitatea viitoare a 
Uniunii; subliniază, de asemenea, că pandemia de COVID-19 a demonstrat necesitatea 
de a investi în cercetarea în domeniul sănătății; propune, prin urmare, să se asigure o 
creștere semnificativă a finanțării alocate programului Orizont Europa, în conformitate 
cu poziția sa de lungă durată, solicitând, astfel, un buget total de 120 de miliarde EUR pe 
durata CFM 2021-2027; consideră, de asemenea, că volumul total al dezangajărilor 
efectuate pe durata întregului CFM actual ar trebui să fie pus la dispoziție, în conformitate 
cu articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul financiar, pentru a sprijini tranziția 
climatică și digitală și cercetarea în domeniul sănătății;

18. este convins că lupta împotriva cancerului ar trebui să constituie o prioritate a Uniunii și 
că trebuie intensificate în mod semnificativ eforturile în acest sens; subliniază că 
cercetarea în domeniul cancerului reprezintă un pilon important în această luptă; 
subliniază faptul că cercetarea trebuie intensificată în acest domeniu fără întârziere;

19. solicită ca bugetul pe 2021 al Uniunii să asigure că programul InvestEU este finanțat 
suficient și că poate realiza obiectivele sale pe termen lung și contribui la refacerea 
competitivității pe termen lung a Europei, punând la dispoziție o capacitate mai mare de 
investiții pentru a sprijini infrastructura durabilă, cercetarea, inovarea, digitalizarea, 
IMM-urile și investițiile sociale, cât și a noului său obiectiv pe termen scurt privind 
sprijinirea redresării economice sustenabile prin investiții strategice de asemenea 
sustenabile; constată cu profund regret faptul că Consiliul European a respins propunerea 
Comisiei privind Instrumentul de sprijin pentru solvabilitate; sprijină linia preconizată în 
lucrările pregătitoare ale Parlamentului referitoare la acest instrument de a transfera 
creditele prevăzute pentru instrument către programul InvestEU, în beneficiul societăților 
stabilite în statele membre și care operează în Uniune;

20. subliniază rolul esențial al Mecanismului pentru interconectarea Europei în a promova 
dezvoltarea unei rețele transeuropene de înaltă performanță și a interconectivității între 
statele membre, în special între acele state membre care sprijină mobilitatea sustenabilă 
și transfrontalieră, precum și transferul modal, cu scopul de a reduce emisiile de gaze cu 
efect de seră cu 60 % până în 2030, în a sprijini proiectele din domeniul energiei și al 
transporturilor în tranziția către o economie neutră din punctul de vedere al impactului 
asupra climei cu aprovizionare asigurată, luând în considerare situația specială a 
regiunilor insulare și periferice europene, și subliniind necesitatea unei tranziții digitale, 
inclusiv dezvoltarea competențelor și recalificarea lucrătorilor în Uniune; propune, prin 
urmare, majorări;

21. subliniază că criza cauzată de COVID-19 a demonstrat importanța din ce în ce mai mare 
a digitalizării pentru funcționarea de zi cu zi a economiei; recunoaște importanța 
programului Europa digitală în ghidarea și sprijinirea tranziției digitale; propune majorări 
superioare celor incluse în poziția sa intermediară privind CFM, pentru a ține seama de 
nevoile puse în evidență de pandemie;

22. reamintește valoarea fundamentală a programului spațial european, în special contribuția 



RR\1217280RO.docx 9/115 PE658.989v02-00

RO

programului Copernicus și a programului Galileo la Pactul verde european, și, prin 
urmare, solicită majorări specifice pentru a se asigura că aceste programe pot sprijini 
obiectivele de mediu ale Uniunii; subliniază importanța independenței industriei spațiale 
europene în cadrul concurenței mondiale și subliniază valoarea adăugată a acestor 
programe pentru creșterea numărului locurilor de muncă, pentru competitivitate și pentru 
dezvoltarea IMM-urilor;

23. consideră totodată că este necesar să fie consolidate și alte priorități majore din cadrul 
acestei rubrici; solicită, printre altele, o creștere substanțială a sumei dedicate obiectivelor 
pentru IMM-uri, care reprezintă coloana vertebrală a economiei Uniunii și joacă un rol 
crucial în realizarea de investiții de foarte bună calitate și în crearea de locuri de muncă 
în toate statele membre, obiective având și scopul de a sprijini și de a spori participarea 
femeilor în activitatea IMM-urilor, iar accesul acestora la piețe consolidează în plus 
programele-cheie ale clusterului „spațiu”; reamintește rolul important pe care îl joacă 
agențiile Uniunii în realizarea obiectivelor de politică ale UE; solicită, prin urmare, o 
finanțare suficientă și personal îndeajuns pentru Agenția UE pentru Securitate Cibernetică 
(ENISA), Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA), Autoritatea Bancară 
Europeană (ABE), Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), 
Programul spațial al Uniunii Europene și Organismul autorităților europene de 
reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC), în conformitate cu 
sarcinile și responsabilitățile acestora;

24. își reiterează cererea de a se acorda sprijin pentru IMM-uri, în special în sectorul 
turismului, în sectorul creativ și în sectorul transporturilor, astfel încât să își consolideze 
capacitatea de redresare în urma consecințelor epidemiei de COVID-19; în plus, 
reiterează solicitarea Parlamentului, decurgând din raportul intermediar din 2018 privind 
cadrul financiar multianual 2021-2027, de a se crea o nouă linie bugetară dedicată pentru 
sectorul turismului, care este de o importanță crucială pentru întreaga economie a Uniunii, 
pentru competitivitatea sa și ocuparea forței de muncă (asigură 23 de milioane de locuri 
de muncă directe și indirecte în Uniune, în special pentru tineri) și dezvoltarea socială, și 
care a fost grav afectat de criza de COVID-19, înregistrând o scădere rapidă și bruscă a 
cererii și un declin accentuat al numărului de locuri de muncă, punând în pericol multe 
IMM-uri europene;

25. regretă faptul că Comisia nu a propus crearea unei linii specifice pentru turism, dată fiind 
situația actuală; solicită sprijin direct și indirect rapid pentru acest sector, în special pentru 
IMM-uri;

26. majorează, prin urmare, nivelul creditelor de angajament pentru rubrica 1 cu 
6 313 980 774 EUR peste PB (cu excepția proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare), 
din care 5 996 664 225 EUR pentru programele emblematice; decide, în plus, să adauge 
la această rubrică 1 631 420 001 EUR sub formă de credite de angajament în urma 
dezangajărilor efectuate în temeiul articolului 15 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar;

Rubrica 2a

27. decide să preia poziția Consiliului față de rubrica 2a;
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Rubrica 2b

28. subliniază necesitatea urgentă de a aloca resurse suplimentare programului „UE pentru 
sănătate”, contribuind în special la abordarea nevoilor structurale semnificative 
identificate în timpul crizei COVID-19, în acest scop urmând a fi stabilite principalele 
domenii de acțiune, cum ar fi îmbunătățirea sistemelor naționale de sănătate și reducerea 
inegalităților din domeniu, disponibilitatea și prețul accesibil al medicamentelor și ale 
altor produse relevante pentru situații de criză; relevă, totodată, necesitatea de a asigura 
furnizarea neîntreruptă și în timp util a unor servicii accesibile și sigure în ceea ce privește 
sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente (SRHR), printre altele pentru a 
intensifica lupta împotriva cancerului;

29. subliniază importanța programului Erasmus+ ca program emblematic de excepție, care se 
numără printre cele mai performante programe ale UE, permițând realizarea unor 
investiții strategice în viitorul Uniunii și al cetățenilor săi; reamintește că o finanțare 
insuficientă a programului Erasmus+ i-ar periclita capacitatea de a crea în continuare noi 
oportunități pentru tineri și de a le îmbunătăți șansele de angajare, precum și putința de a-
și atinge noile obiective și de a face față provocărilor legate de evoluția sa ulterioară, ca 
program mai incluziv și mai ecologic; decide, prin urmare, să majoreze în mod substanțial 
bugetul programului Erasmus+, în conformitate cu poziția sa care susține triplarea 
bugetului acestuia;

30. reamintește că sectorul cultural și creativ este unul dintre sectoarele cel mai puternic 
afectate de pandemia de COVID-19 și solicită răspunsuri și finanțare adecvate pentru a 
reduce pierderile încă importante ale sectorului, generate de închiderea neprevăzută a 
sălilor de spectacole pe durata crizei; propune, prin urmare, să se majoreze în mod 
substanțial liniile bugetare aferente programului „Europa creativă”, pentru a sprijini 
sectoarele afectate de criză;

31. insistă asupra nevoii de a asigura mai multă transparență în alocarea fondurilor în cadrul 
diferitelor componente și subprograme ale programului Erasmus+, prin refacerea 
nomenclaturii sale anterioare, precum și în cadrul programului „Cetățeni, egalitate, 
drepturi și valori”, prin crearea unei noi linii bugetare pentru componenta „Valorile 
Uniunii”; își reiterează, de asemenea, solicitarea adresată Comisiei de a spori transparența 
în utilizarea bugetului alocat activităților multimedia, în special printr-o serie de noi linii 
bugetare aferente măsurilor;

32. decide crearea unei noi linii bugetare 07 06 04 „Protejarea și promovarea valorilor 
Uniunii”, pentru a consolida accentul pus pe protejarea și promovarea democrației, a 
statului de drept și a drepturilor fundamentale, inclusiv sprijinirea activităților desfășurate 
de organizațiile societății civile în acest domeniu;

33. consideră întemeiată predicția Comisiei conform căreia, în contextul redresării în urma 
epidemiei de COVID-19, combaterea sărăciei extreme și mai ales a sărăciei în rândul 
copiilor va deveni și mai importantă în următorii ani; insistă, prin urmare, asupra 
necesității de a crea o linie bugetară separată în cadrul FSE+ destinată Garanției europene 
pentru copii, cu o alocare de 1 miliard EUR pentru exercițiul 2021;

34. reamintește faptul că criza cauzată de COVID-19 afectează în mod disproporționat 
femeile, grupurile ce fac obiectul unor discriminări de gen sistematice și alte grupuri 
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vulnerabile și solicită să se consolideze componenta privind ocuparea forței de muncă și 
inovarea socială pentru a sprijini programele și cursurile de formare menite să sprijine 
participarea acestor categorii la piața forței de muncă și să combată precaritatea în 
contextul încadrării lor în muncă;

35. subliniază rolul esențial al programului „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” în a proteja 
și a promova drepturile și valorile consacrate prin tratatele UE și Carta drepturilor 
fundamentale a UE și insistă asupra faptului că sunt necesare credite suplimentare pentru 
fiecare componentă și, în special, pentru componenta Daphne de combatere a violenței 
împotriva femeilor și pentru cea care promovează implicarea și participarea cetățenilor la 
viața Uniunii;

36. subliniază importanța programului „Justiție” în dezvoltarea în continuare a unui spațiu 
european de justiție bazat pe statul de drept, recunoașterea și încrederea reciprocă și 
decide să consolideze acest program;

37. solicită majorarea creditelor alocate la rubrica „Cultură, creativitate și societate favorabilă 
incluziunii”, pentru a integra mai bine perspectiva de gen în toate programele, precum și 
pentru a sprijini și promova studiile și cercetarea de gen din Uniune;

38. consideră că este necesar să se majoreze creditele de la linia bugetară dedicată comunității 
turco-cipriote pentru a realiza o contribuție decisivă la continuarea și intensificarea 
misiunii Comisiei pentru persoane dispărute din Cipru și a sprijini Comisia tehnică pentru 
patrimoniul cultural, cu structură bipartită, promovând astfel încrederea între cele două 
comunități și reconcilierea acestora;

39. regretă profund faptul că, nici până acum, Comisia nu a dat curs solicitării Parlamentului 
privind o revizuire completă a liniei bugetare pentru măsurile multimedia, în special în 
ceea ce privește acordul-cadru cu Euronews; decide să înscrie în rezervă alocarea 
bugetară respectivă, până când Comisia va răspunde preocupărilor exprimate de Curtea 
de Conturi; ia act, cu toate acestea, de faptul că Curtea de Conturi nu invocă nicio 
deficiență din partea Euronews în respectarea obligațiilor sale de raportare contractuală 
în cadrul actual;

40. reamintește rolul important jucat de agențiile descentralizate care activează în cadrul 
acestei rubrici; solicită să se furnizeze Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene (FRA) suficiente resurse financiare și umane pentru a-și îndeplini sarcinile, 
având în vedere proiectele suplimentare identificate prin procesul de consultare a părților 
interesate, lansat de agenție; solicită să se pună la dispoziția Institutului European pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) și a Autorității Europene a Muncii 
(ELA) resurse bugetare adecvate, ținând seama de importanța misiunii lor, precum și de 
rolul preconizat al ELA în asigurarea unei mobilități corecte a forței de muncă în 
contextul crizei COVID-19; solicită totodată să se aloce suficiente fonduri și personal 
pentru alte priorități importante Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie 
de Justiție Penală (Eurojust), Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor 
(ECDC) și Agenției Europene pentru Medicamente (EMA);

41. decide să aloce resurse suplimentare Parchetului European (EPPO) pentru a-i permite să 
își preia atribuțiile fără întârziere și în conformitate cu cerințele mandatului său; consideră 
că natura acestei instituții impune garanții mai solide de independență și că, prin urmare, 
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bugetul său ar trebui să fie inclus la rubrica 7, cu statut de organism independent, care nu 
este asimilat unei agenții; subliniază că înființarea EPPO nu trebuie să conducă la o 
deteriorare a capacității Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) de a funcționa 
corespunzător;

42. respinge propunerea Comisiei de fuzionare a diferitelor linii bugetare legate de 
obiectivele de politică socială; consideră că liniile bugetare separate, așa cum a fost cazul 
în trecut, ar garanta transparența și resursele necesare pentru fiecare dintre aceste 
domenii-cheie;

43. decide să transfere linia bugetară 06 04 01 (Instrumentul de redresare al Uniunii Europene 
– Plata unui cupon periodic și răscumpărarea la scadență) la capitolul 17, întrucât toate 
costurile de finanțare aferente cheltuielilor efectuate în cadrul NGEU ar trebui să fie 
contabilizate peste plafoanele CFM;

44. majorează nivelul creditelor de angajament de la rubrica 2b cu +5 894 270 074 EUR peste 
nivelul din PB (cu excepția proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare), din care 6 041 
509 293 EUR pentru programele emblematice;

Rubrica 3

45. reamintește că, în poziția sa privind Instrumentul de redresare al Uniunii, Consiliul 
European nu a menținut nivelul de sprijin pentru Fondul pentru o tranziție justă, astfel 
cum era prevăzut în propunerea Comisiei; este preocupat de faptul că aceste reduceri vor 
periclita grav eforturile de redresare; reiterează faptul că Fondul pentru o tranziție justă 
este un element esențial și indispensabil în arhitectura Pactului ecologic european; 
propune, prin urmare, o majorare cu 500 de milioane EUR a creditelor de angajament 
pentru acest program emblematic în 2021;

46. în conformitate cu prioritatea generală de combatere a schimbărilor climatice și de 
prevenire a pierderii biodiversității, acordă majorări substanțiale în valoare de 
237 de milioane EUR în credite de angajament liniilor bugetare aferente programului 
LIFE; remarcă faptul că această creștere este menită să contribuie la realizarea 
principalelor obiective, cum ar fi conservarea naturii și a biodiversității, realizarea unei 
economii circulare și garantarea calității vieții, atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea, precum și tranziția către o energie curată; invită Comisia să asigure 
capacitatea de absorbție necesară pentru utilizarea eficace a acestor mijloace 
suplimentare;

47. reamintește că o serie de sectoare agricole au fost grav afectate de pandemia de COVID-
19 și, prin urmare, sprijină majorările specifice pentru liniile bugetare destinate măsurilor 
de sprijinire a pieței în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA), având ca 
scop atenuarea efectelor crizei provocate de această pandemie, în special pentru 
agricultura ecologică și micii fermieri; se așteaptă ca scrisoarea rectificativă să permită o 
ajustare suplimentară a nivelului creditelor din cadrul FEGA, ținând seama de veniturile 
alocate preconizate a fi disponibile în 2021, precum și de alți parametri, cum ar fi impactul 
pandemiei de COVID-19 asupra sectoarelor agricole;

48. consideră că orice credite, în special din cadrul politicii agricole comune, nu trebuie 
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utilizate pentru a sprijini activități de creștere sau reproducere a taurilor folosiți pentru 
lupte care pot duce la moartea acestora;

49. evidențiază circumstanțele socioeconomice deosebit de dificile din regiunile 
ultraperiferice ale Uniunii, la care se adaugă impactul crizei cauzate de COVID-19; în 
acest context, propune majorarea creditelor la linia bugetară aferentă programului POSEI, 
pentru menținerea activității agricole și aprovizionarea cu alimente și produse agricole în 
regiunile ultraperiferice, cărora trebuie să li se asigure resurse adecvate; în plus, 
subliniază importanța luării în considerare a caracteristicilor și a constrângerilor speciale 
ale regiunilor ultraperiferice atunci când se concep programele și fondurile Uniunii în 
cadrul financiar multianual 2021-2027 și NGEU;

50. consolidează bugetul Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, activități 
pescărești și acvacultură, prin alocarea sumei suplimentare de 19,6 milioane EUR; 
recunoaște faptul că anul 2021 va fi un an-cheie pentru sectorul pescuitului, care se va 
confrunta, în mod simultan, cu provocările pe care le presupun adaptarea la obiectivele 
Pactului ecologic european și riscurile generate de criza COVID-19 și de Brexit;

51. subliniază că este important să se asigure resurse financiare suficiente pentru colectarea, 
gestionarea, utilizarea și schimbul de date în sectorul pescuitului;

52. intenționează să sprijine Agenția Europeană de Mediu (AEM) cu resurse financiare și 
umane suplimentare, având în vedere că este de așteptat ca agenția să joace un rol 
fundamental în sprijinirea acțiunilor legate de Pactul ecologic european, prin 
monitorizarea și raportarea cu privire la strategia Uniunii în materie de biodiversitate, 
economia circulară, adaptarea la schimbările climatice și inițiativele nepoluante;

53. majorează, per ansamblu, nivelul creditelor de angajament de la rubrica 3 cu 867 937 
490 EUR peste nivelul din PB (cu excepția proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare), 
din care 739 100 000 EUR pentru programele emblematice; 

Rubrica 4

54. majorează finanțarea pentru prioritățile Parlamentului în domeniul migrației și al 
gestionării frontierelor, în special pentru Fondul de gestionare integrată a frontierelor și 
Fondul pentru azil și migrație; în același timp, urmărește să îmbunătățească transparența 
bugetară prin reflectarea obiectivelor specifice ale ambelor fonduri în structura bugetului, 
astfel încât autoritatea bugetară să poată urmări mai îndeaproape cheltuielile;

55. subliniază că este extrem de important să se investească în resurse financiare și de 
personal adecvate pentru toate agențiile care își desfășoară activitatea în domeniile 
migrației, azilului și gestionării frontierelor; solicită resurse de personal suplimentare 
pentru Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO), resurse care vor fi necesare 
agenției pentru a-și realiza în mod corespunzător operațiunile de pe teren, dezvoltarea 
formării, activitățile analitice și cadrul de guvernanță, precum și pentru Agenția Uniunii 
Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în 
Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA); solicită resurse financiare și de 
personal suplimentare pentru Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă (Frontex);
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56. este profund îngrijorat de faptul că în Marea Mediterană continuă să se piardă vieți 
omenești; crede că este necesară o abordare pe termen mai lung a operațiunilor de căutare 
și salvare (SAR), întrucât acestea nu pot fi lăsate exclusiv în sarcina actorilor nestatali; 
consideră că Comisia ar trebui să prezinte o propunere legislativă privind înființarea unui 
fond pentru căutare și salvare pentru a sprijini misiunile SAR în Marea Mediterană; 
propune, prin urmare, crearea unei noi linii bugetare, care să permită fondului respectiv 
să încurajeze salvarea de vieți și să demonstreze solidaritatea dintre statele membre în 
ceea ce privește realizarea operațiunilor SAR în conformitate cu dreptul internațional și 
cu drepturile fundamentale, inclusiv dreptul la viață și principiul nereturnării;

57. majorează nivelul creditelor de angajament de la rubrica 4 cu 710 251 000 EUR peste 
nivelul din PB, iar din această sumă să se vor aloca 500 251 000 EUR pentru programele 
emblematice;

Rubrica 5

58. subliniază importanța conturării treptate a unei politici de securitate și de apărare comune 
a Uniunii; subliniază importanța intensificării cooperării europene în domeniul apărării, 
deoarece aceasta asigură nu numai o mai mare securitate pentru Europa și cetățenii săi, ci 
duce, totodată, la o reducere a costurilor; solicită majorarea finanțării pentru Fondul 
european de apărare, pentru a promova masiv o bază industrială inovatoare și competitivă 
în domeniul apărării, care va putea contribui la autonomia strategică a Uniunii, atât de 
necesară;

59. solicită majorarea finanțării pentru mobilitatea militară, pentru a le permite statelor 
membre să întreprindă măsuri mai rapid și mai eficient; observă că trebuie prevăzute 
fonduri suficiente pentru a sprijini misiunile și operațiunile din cadrul politicii de 
securitate și apărare comune, inclusiv prin măsuri precum finanțarea infrastructurii de 
transport cu dublă utilizare și simplificarea autorizărilor diplomatice și a normelor 
vamale;

60. reamintește rolul important al agențiilor descentralizate care își desfășoară activitatea în 
domeniul securității și al aplicării legii, în special în ceea ce privește Observatorul 
European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) și Agenția Uniunii Europene pentru 
Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol), pentru a asigura activitatea 
importantă a Uniunii în domeniul combaterii terorismului și a criminalității organizate și 
propune o creștere punctuală care să le permită să își îndeplinească sarcinile în mod 
corespunzător;

61. majorează nivelul creditelor de la rubrica 5 cu 372 320 760 EUR peste nivelul din PB (cu 
excepția proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare), din care 312 829 132 EUR pentru 
programele emblematice;

Rubrica 6

62. evidențiază faptul că, într-un context în care provocările externe și unele aspecte ale 
relațiilor internaționale devin tot mai importante și stringente pe scena politică 
internațională, trebuie asigurată finanțarea corespunzătoare a dimensiunii externe a 
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bugetului UE, pentru ca aceasta să poată răspunde fără întârziere provocărilor actuale, 
celor emergente și celor viitoare; observă că cea mai mare parte a cheltuielilor aferente 
acțiunilor externe este concentrată în noul Instrument de vecinătate, cooperare pentru 
dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI), asupra căruia negocierile legislative 
interinstituționale sunt în curs;

63. regretă că noua nomenclatură propusă de Comisie pentru partea de acțiune externă este 
mult mai puțin detaliată decât precedenta, ceea ce reduce transparența, previzibilitatea, 
răspunderea și controlul și limitează capacitatea autorității bugetare de a face alegeri care 
reflectă prioritățile politice; insistă, prin urmare, că este necesară o structură bugetară mai 
diferențiată, cu linii dedicate pentru cei mai importanți beneficiari și pentru domeniile de 
politică și subregiunile principale, cu scopul de a spori claritatea și lizibilitatea bugetului; 
propune, prin urmare, o nomenclatură revizuită pentru IVCDCI, adaptată noilor 
instrumente, introducând în același timp un nivel mai ridicat de detaliere;

64. solicită niveluri de finanțare majorate pentru toate programele geografice și tematice din 
cadrul IVCDCI, în conformitate cu poziția sa în primă lectură referitoare la acest subiect; 
își reiterează poziția potrivit căreia programele tematice din cadrul IVCDCI ar trebui 
consolidate, pentru a-i permite Uniunii să își mențină rolul important în aceste domenii 
prioritare; subliniază că poziția sa privind alocările destinate IVCDCI corespunde în 
totalitate sumelor incluse în poziția Parlamentului în primă lectură privind IVCDCI;

65. propune să fie creată o linie bugetară specifică dedicată „sprijinirii procesului politic din 
Libia”, pentru a contribui la o soluție pașnică a conflictului din Libia;

66. subliniază provocările persistente din vecinătatea estică și sudică a Uniunii, drept care 
bugetul dedicat acestor acțiuni se consolidează; subliniază, de asemenea, importanța 
dotării Agenției Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații 
Palestinieni din Orientul Apropiat cu un sprijin financiar sporit pentru a-și îndeplini 
mandatul, având în vedere nevoile tot mai mari ale refugiaților palestinieni și ca o 
investiție în asigurarea stabilității și a dezvoltării în regiune; reamintește importanța 
dezvoltării unor relații stabile și a unei cooperări strânse între Uniune și Africa și 
consideră că este necesar să se aloce resurse financiare suficiente pentru dezvoltarea 
acestui continent, ceea ce ar contribui, printre altele, la atenuarea cauzelor profunde ale 
migrației forțate;

67. subliniază nevoia urgentă de a intensifica cooperarea pentru dezvoltare în domeniul 
sănătății, al programelor de învățare la distanță și incluzive de înaltă calitate și al adaptării 
la schimbările climatice și al atenuării acestora, precum și în ceea ce privește 
biodiversitatea, nutriția, agricultura sustenabilă și securitatea alimentară, întrucât criza 
COVID-19 agravează tendința de creștere a foametei la nivel mondial; subliniază că, în 
acest sens, sprijinul pentru crearea și consolidarea instituțiilor și pentru educația în 
vederea extinderii forței de muncă calificate sunt deosebit de importante; afirmă că pentru 
liniile bugetare vizând cetățenii, planeta, prosperitatea și parteneriatul este esențială o 
sumă mult mai mare decât cifra alocată în proiectul de buget liniei bugetare „Provocări 
globale”;

68. subliniază că este necesar ca țărilor din Balcanii de Vest să li se acorde o finanțare 
semnificativă în vederea procesului de aderare, precum și a numeroaselor provocări 
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cărora Uniunea și țările candidate trebuie să le facă față; consideră că este esențial ca noua 
nomenclatură pentru instrumentul IPA III să cuprindă linii bugetare separate pentru 
Balcanii de Vest și Turcia, având în vedere caracterul extrem de sensibil al finanțării 
acordate de Uniune Turciei;

69. denunță încălcarea continuă de către Turcia a dreptului internațional și a dreptului 
Uniunii, precum și a principiilor și valorilor Uniunii; solicită ca finanțarea reformelor 
politice din Turcia să fie dedicată exclusiv promovării dialogului și acordării de sprijin 
societății civile, actorilor nestatali și contactelor interpersonale, atât timp cât țara nu 
înregistrează progrese în ceea ce privește democrația, statul de drept și drepturile omului; 
condamnă ferm actele repetate ale Turciei de provocare și încălcare a suveranității Greciei 
și Ciprului;

70. insistă, cu atât mai mult în contextul crizei COVID-19 și al deciziei regretabile a 
Consiliului European de a elimina pilonul extern al NGEU, asupra necesității de a majora 
resursele alocate capitolului privind ajutorul umanitar și a nevoii de a prevedea garanții 
împotriva excluderii utilizării interne sau externe a rezervei pentru solidaritate și ajutoare 
de urgență; subliniază necesitatea de a asigura finanțarea continuă a inițiativei „Voluntari 
UE pentru ajutor umanitar”, în eventualitatea unui impas în cadrul negocierilor în curs 
privind programul dedicat Corpului european de solidaritate;

71. ca urmare a recentelor evenimente îngrijorătoare din Belarus, solicită sprijinul Uniunii 
prin intermediul Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) și al Înaltului 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR/VP), precum 
și prin crearea unui nou reprezentant special pentru Belarus, pentru a sprijini procesul de 
tranziție pașnică a puterii, pe baza unui dialog condus de ONU sau, alternativ, de OSCE, 
întemeiat pe protecția drepturilor omului și pe voința poporului belarus;

72. având în vedere amenințările din sfera securității cibernetice, precum și proliferarea 
știrilor false, subliniază necesitatea ca bugetul Uniunii să abordeze și să răspundă mai 
eficient la aceste amenințări la nivel orizontal, atât în mod centralizat, cât și în cadrul 
delegațiilor Uniunii din întreaga lume; consideră, prin urmare, că este necesar să se 
consolideze liniile consacrate comunicării strategice pentru acțiunea externă;

73. majorează nivelul creditelor de la rubrica 5 cu 698 781 256 EUR peste nivelul din PB (cu 
excepția proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare), din care 583 041 792 EUR pentru 
programele emblematice;

Rubrica 7

74. decide să nu reinstituie, în această etapă, sumele reduse de Consiliu de la rubrica 7;

75. regretă profund faptul că Comisia încă nu a răspuns la apelul Parlamentului de a avea 
acces deplin la contractele și la informațiile referitoare la contractul pentru vaccinurile 
împotriva COVID-19 acoperite de bugetul rectificativ nr. 8/2020;

Proiecte-pilot (PP) și acțiuni pregătitoare (AP)
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76. reamintește importanța proiectelor-pilot (PP) și a acțiunilor pregătitoare (AP) ca 
instrumente pentru formularea unor priorități politice și introducerea unor noi inițiative 
care au potențialul de a se transforma în activități și programe permanente ale Uniunii; 
după efectuarea unei analize atente a tuturor propunerilor prezentate, adoptă un pachet 
echilibrat de PP și AP care să reflecte prioritățile politice ale Parlamentului; invită 
Comisia să pună rapid în aplicare PP și AP, în strânsă cooperare cu membrii 
Parlamentului European, și să raporteze cu privire la performanțele și rezultatele obținute 
pe teren;

Plățile

77. subliniază necesitatea de a asigura un nivel suficient de credite de plată în cadrul bugetului 
pe 2021, care va ține seama de volumul angajamentelor restante la sfârșitul exercițiului 
2020, pentru a evita acumularea de creanțe neplătite din CFM 2014-2020 și a finanța 
concentrarea la începutul perioadei a cheltuielilor legate de criza COVID-19; constată că, 
din cauza întârzierilor în executarea perioadei de programare 2014-2020, majoritatea 
plăților relevante vor fi efectuate în 2021 și 2022; evidențiază precizia sporită a 
previziunilor statelor membre, care trebuie să fie luate în considerare pe deplin în bugetul 
pe 2021; subliniază, prin urmare, că este necesar un plan de plăți credibil pentru întregul 
CFM 2021-2027, care să prevadă plăți suficiente în primii ani, cu posibilitatea de 
reportare a plăților neutilizate în următorii ani, cu ajutorul unor instrumente speciale 
plasate peste plafoanele de plăți ale CFM;

78. reamintește că, în cursul anului 2020, au fost adoptate mai multe măsuri legislative cu 
scopul de a facilita absorbția, a reduce birocrația și a accelera mobilizarea efectivă a 
fondurilor în cadrul mai multor programe, pentru a asigura circulația capitalului și 
furnizarea de lichidități în contextul unei recesiuni economice severe; consideră că 
această abordare va fi compromisă în mod grav și nejustificat dacă nu va fi susținută de 
un nivel suficient de credite de plată în 2021; solicită, prin urmare, să se pună la dispoziție 
mijloacele adecvate în contextul adoptării bugetului pentru 2021; se angajează să ia toate 
măsurile necesare pentru ajustarea creditelor de plată în curs de execuție pe parcursul 
anului 2021;

79. reiterează poziția Parlamentului din 4 aprilie 2019 referitoare la propunerea de 
regulament privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în 
ceea ce privește statul de drept în statele membre; subliniază că este important să existe 
un mecanism care să protejeze bugetul Uniunii în cazul în care există o amenințare 
sistemică la adresa valorilor consacrate la articolul 2 din TUE și atunci când sunt în joc 
interesele financiare ale Uniunii; subliniază că Parlamentul nu va accepta un acord cu 
privire la un mecanism care nu protejează bugetul Uniunii în raport cu deficiențele 
generale în ceea ce privește statul de drept;

Alte secțiuni 

Secțiunea I – Parlamentul European
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80. își exprimă surpriza și profunda îngrijorare cu privire la reducerile propuse de Comisie la 
bugetul Parlamentului, care încalcă încă o dată tradiția bunei cooperări dintre cele două 
instituții; reinstituie creditele prevăzute în estimări, stabilite pe baza unei analize atente și 
responsabile a nevoilor Parlamentului pentru 2021 și adoptate în plen în rezoluția sa din 
14 mai 2020 sus-menționată cu o majoritate covârșitoare;  adaptează aceste credite pentru 
a ține seama de înființarea a cinci noi comisii parlamentare, atunci când reinstituie 
creditele; subliniază că ar putea fi nevoie ca, în cursul anului 2021, bugetul pe 2021 să fie 
ajustat pentru a ține seama de evoluția crizei COVID-19;

81. ia act de negocierile în curs privind noul cadru financiar multianual 2021-2027 și de 
incertitudinea în ceea ce privește nivelul de finanțare al noii rubrici 7 - Administrația 
publică europeană; subliniază că Parlamentul a îndeplinit obiectivul de reducere cu 5 % 
a personalului și a realizat, de fapt, o reducere totală de 6 %; subliniază faptul că, de la 
adoptarea Tratatului de la Lisabona, Parlamentul a trebuit să își asume un număr mai mare 
de sarcini; remarcă faptul că, în ultimul mandat legislativ, au fost valorificate o serie de 
sinergii și s-au redefinit prioritățile; subliniază că funcționarea Parlamentului depinde de 
îndeplinirea sarcinilor sale politice, legislative și administrative, care necesită efective 
adecvate; este profund îngrijorat de deficitul grav și structural de resurse umane din cadrul 
secretariatelor multor comisii, în contradicție cu creșterea importantă a volumului de 
muncă al acestora și invită Biroul și Secretarul General să ofere urgent soluții pentru a 
dota secretariatele comisiilor cu personal corespunzător; 

82. reiterează prioritățile Parlamentului pentru următorul exercițiu financiar, și anume 
direcționarea resurselor din bugetul Parlamentului către îndeplinirea funcțiilor sale 
esențiale legate de legiferare, activitatea sa în calitate de componentă a autorității 
bugetare, reprezentarea cetățenilor și controlul activității altor instituții, precum și către 
furnizarea resurselor necesare pentru proiectele prioritare legate de cooperarea cu 
cetățenii, Parlamentul ecologic, promovând economisirea resurselor, Parlamentul 
accesibil, luând pe deplin în considerare aspectele legate de gen, securitatea clădirilor, 
securitatea cibernetică, dezvoltarea sistemelor informatice și proiectele imobiliare 
multianuale;

83. în conformitate cu estimările adoptate de Parlament:

(a) salută măsurile adoptate de Parlament în ceea ce privește criza COVID-19, 
inclusiv noile modalități temporare de desfășurare a activității și inițiativa de 
creare a unui centru de testare COVID-19 pentru deputați și personal; își reiterează 
solicitarea adresată Secretarului General de a evalua consecințele financiare ale 
acestor măsuri pentru bugetele Parlamentului pe 2020 și 2021 și de a prezenta 
constatările Comisiei pentru bugete a Parlamentului în luna noiembrie 2020; îi 
solicită Secretarului General să elaboreze orientări detaliate pentru a asigura o mai 
bună pregătire pentru orice evenimente de forță majoră viitoare, cu scopul de a 
garanta îndeplinirea în continuare a funcțiilor legislative ale Parlamentului, în 
cazul în care buna funcționare nu poate fi susținută;

(b) își reiterează solicitarea adresată Biroului de a elabora o foaie de parcurs detaliată 
cu măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu ambițioase și reducerea 
amprentei de carbon a instituției, astfel cum se prevede în decizia Biroului din 16 
decembrie 2019, și de a prezenta în fiecare an o sinteză a rezultatelor Comisiei 
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pentru bugete a Parlamentului; 

(c) reamintește solicitarea sa privind alinierea indemnizațiilor de misiune ale 
asistenților parlamentari acreditați (APA), acordate pentru misiunile la care 
aceștia participă deplasându-se între cele trei locuri de desfășurare a activității 
Parlamentului, la nivelul de indemnizații acordate funcționarilor și altor agenți; ; 
solicită din nou revizuirea dispozițiilor de punere în aplicare care reglementează 
activitatea delegațiilor și misiunile organizate în afara Uniunii, pentru a lua în 
considerare posibilitatea ca APA, sub rezerva anumitor condiții, să însoțească 
deputații în delegațiile și misiunile oficiale ale Parlamentului;

(d) își reiterează solicitarea adresată Biroului de a asigura o flexibilitate totală a 
prezenței deputaților în cursul săptămânilor verzi;

(e) subliniază faptul că este necesar să fie transmise în timp util și într-un format 
inteligibil către Comisia pentru bugete toate informațiile relevante referitoare la 
bugetul Parlamentului, pentru a putea lua decizii în cunoștință de cauză; își 
reiterează cu insistență solicitările cu privire la:

- o analiză detaliată și o justificare a costurilor și a economiilor legate de retragerea 
Regatului Unit din Uniune și comunicarea cifrelor exacte Comisiei pentru bugete 
a Parlamentului, în noiembrie 2020; 

- o defalcare detaliată a cheltuielilor pentru crearea noilor centre „Europa 
Experience” pentru 2021, ținând seama, în același timp, de posibilele consecințe 
ale crizei COVID-19 asupra prospecțiunilor piețelor locale și asupra activităților 
din spațiile „Europa Experience”;

- o defalcare detaliată a cheltuielilor pentru noua strategie pentru vizitatori și 
campania de informare pe patru ani, precum și o evaluare aprofundată a 
campaniei de comunicare desfășurate înainte și în timpul alegerilor europene din 
2019; consideră că orice nouă măsură de comunicare ar trebui să se bazeze pe o 
analiză obiectivă și faptică a acestei evaluări;

- o analiză detaliată și temeinică a costurilor de reprezentare pe care le presupune 
prezența diplomatică dincolo de granițele Uniunii, în Indonezia (Jakarta), 
Etiopia (Addis Abeba) și în Statele Unite ale Americii (New York);  

- detalii suplimentare despre cheltuielile pentru gestionarea proiectului de 
construcție a aripii de vest a clădirii Konrad Adenauer; 

- o listă a tuturor celorlalte clădiri ale Parlamentului închiriate în prezent în cele 
trei locuri de desfășurare a activității și care vor rămâne ocupate în 2021, precum 
și o proiecție detaliată a cheltuielilor cu energia; solicită, în acest sens, să se 
realizeze economii de energie verde;

- o analiză a impactului asupra resurselor umane, în special asupra traducătorilor 
și interpreților, în cazul în care Direcția Generală Traduceri va realiza proiectul 
de a dezvolta un instrument capabil să transcrie și să traducă în mod automat 
conținutul dezbaterilor parlamentare multilingve în timp real; 
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- un proces decizional transparent în domeniul politicii imobiliare;

(f) solicită Biroului să își facă cunoscută decizia cu privire la viitorul clădirii Spaak 
din Bruxelles și să prezinte o defalcare detaliată a costurilor la finalul concursului 
de arhitectură lansat de Parlament în 2020 pentru renovarea sau înlocuirea acestei 
clădiri; reamintește că bugetul pentru 2021 include posturi pentru pregătirea 
lucrărilor în clădirea Spaak;

(g) reamintește recomandările incluse în rezoluțiile Parlamentului din 26 octombrie 
2017, 11 septembrie 2018 și 15 ianuarie 2019 referitoare la combaterea hărțuirii 
sexuale și a abuzurilor în Uniune, precum și măsurile de prevenire și de combatere 
a hărțuirii morale și sexuale; ia act de măsurile luate de Secretarul General pentru 
prevenirea și combaterea acestor evenimente; solicită Secretarului General să 
furnizeze toate informațiile privind programul pentru viitorul apropiat; solicită 
Secretarului General să prezinte o evaluare a noilor proceduri de combatere a 
hărțuirii, înainte de a prezenta Biroului estimările pentru 2022; este de părere că 
membrii personalului și deputații ar trebui încurajați să participe la instructaje 
pentru a reduce la minimum apariția unor astfel de evenimente în interiorul 
Parlamentului;

(h) reamintește solicitarea Biroului adresată Secretarului General de a investiga 
modalități de asigurare a unei finanțări sustenabile a Fondului voluntar de pensii, 
imediat ce acest lucru va fi posibil din punct de vedere legal;

(i) reamintește solicitarea sa adresată Secretarului General de a verifica respectarea 
de către contractanții externi a celor mai înalte standarde în materie de drept al 
muncii în relația cu lucrătorii angajați în baza noilor contracte de curățenie în 
Parlament, precum și cu lucrătorii din restaurantele cu autoservire, în special 
având în vedere presiunea psihologică și condițiile de muncă apărute în contextul 
crizei COVID-19;

Alte secțiuni (secțiunile IV-X)

84. observă că, în general, PB reflectă estimările diverselor instituții care se încadrează la 
celelalte secțiuni ale bugetului, reprezentând astfel exact, cu unele excepții, cerințele 
financiare ale acestora; consideră că reducerile orizontale și sistematice propuse de 
Consiliu vor avea, prin urmare, efecte nefaste asupra funcționării instituțiilor în cauză și, 
deci, asupra contribuției lor vitale la funcționarea Uniunii; în acest context, propune 
reinstituirea nivelurilor din PB în aproape toate cazurile, inclusiv în ceea ce privește 
organigramele Curții de Justiție, Comitetului Economic și Social European, Comitetului 
Regiunilor, Ombudsmanului și Serviciului European de Acțiune Externă; în conformitate 
cu acordul informal, nu modifică lectura Consiliului în ceea ce privește Consiliul și 
Consiliul European;

85. consideră că, într-un număr limitat de cazuri și ținând seama de estimările instituțiilor, 
este necesar să se majoreze liniile bugetare peste nivelul din PB; propune, așadar, 
următoarele:

(a) pentru Comitetul Economic și Social European și pentru Comitetul Regiunilor, să 
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fie majorate peste nivelul din PB creditele aferente unei serii de linii bugetare, 
pentru a menține un nivel al creditelor care corespunde estimărilor acestor 
instituții;

(b) în ceea ce privește Serviciul European de Acțiune Externă, majorarea creditelor 
peste nivelul din PB pentru linia 2214 „Capacitatea de comunicare strategică” și 
linia 3001 „Personal extern și servicii externe”.

o

o o

86. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu 
amendamentele la proiectul de buget general, Consiliului, Comisiei, celorlalte instituții și 
organe interesate, precum și parlamentelor naționale.
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13.10.2020

AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI EXTERNE

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021
(2020/1998(BUD))

Raportor pentru aviz: Nikos Androulakis

SUGESTII

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie 
competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 
adoptată:

1. observă că exercițiul bugetar 2021 este primul din cadrul financiar multianual (CFM) 
2021-2027; observă, de asemenea, că cea mai mare parte a cheltuielilor aferente 
acțiunilor externe este concentrată în Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru 
dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI), asupra căruia negocierile legislative 
interinstituționale sunt în curs; subliniază că negocierile respective trebuie să ducă la 
încheierea unui acord cât mai rapid posibil;

2. regretă că noua nomenclatură propusă de Comisie pentru partea de acțiune externă este 
mult mai puțin detaliată decât precedenta, ceea ce reduce transparența, previzibilitatea, 
răspunderea și controlul și limitează capacitatea autorității bugetare de a face alegeri 
bugetare care reflectă prioritățile politice; insistă, prin urmare, că este necesară o 
structură bugetară mai diferențiată, cu linii dedicate pentru cei mai importanți 
beneficiari și subregiunile principale, cu scopul de a spori claritatea și lizibilitatea 
bugetului; constată că Comisia pentru afaceri externe și Comisia pentru dezvoltare au 
propus o nomenclatură revizuită, adaptată noilor instrumente, care asigură un nivel mai 
mare de detaliere prin crearea de noi linii bugetare în cadrul liniilor geografice și 
tematice extrem de generale, propuse de Comisie; evidențiază faptul că nomenclatura 
revizuită se bucură de un sprijin puternic în ambele comisii;

3. respinge reducerile considerabile de la rubrica 6, cuprinse în acordul Consiliului 
European privind CFM din 21 iulie 2020, care ar aduce IVCDCI la un nivel mai scăzut 
decât instrumentele care l-au precedat în actuala perioadă de programare financiară, în 
această perioadă în care UE trebuie să se impună ca lider mai mult ca niciodată; regretă 
decizia Consiliului European de a elimina pilonul extern al programului Next 
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Generation EU, și anume suma suplimentară de 10,5 miliarde EUR propusă de Comisie 
pentru IVCDCI; evidențiază faptul că, întrucât, în prezent, provocările externe și unele 
aspecte ale politicii internaționale devin tot mai importante și domină arena politică 
internațională, trebuie asigurată finanțarea corespunzătoare a dimensiunii externe a 
bugetului UE, pentru ca aceasta să poată răspunde fără întârziere provocărilor actuale, 
celor emergente și celor viitoare; solicită ca bugetul IVCDCI să fie întărit în mod 
semnificativ, acesta fiind unul dintre programele emblematice ale UE;

4. solicită niveluri de finanțare majorate pentru toate programele geografice și tematice din 
cadrul IVCDCI, în conformitate cu poziția sa în primă lectură referitoare la acest 
subiect; își reiterează poziția potrivit căreia programele tematice din cadrul IVCDCI ar 
trebui consolidate, pentru a-i permite Uniunii să își mențină rolul important în aceste 
domenii prioritare; subliniază că poziția sa privind alocările destinate IVCDCI 
corespunde în totalitate sumelor incluse în poziția Parlamentului în primă lectură 
privind IVCDCI;

5. solicită, în special, un buget mai ambițios pentru programul tematic al instrumentului 
care vizează drepturile omului, pentru a răspunde atacurilor tot mai numeroase la adresa 
drepturilor omului peste tot în lume, acestea fiind amplificate de criza provocată de 
COVID-19; reamintește că protejarea și promovarea drepturilor omului în întreaga lume 
continuă să fie o componentă principală a acțiunii externe a UE; își reiterează sprijinul 
ferm pentru apărătorii drepturilor omului, inclusiv pentru apărătorii mediului, în special 
pentru cei care se supun celor mai mari riscuri, și solicită fonduri corespunzătoare 
pentru a sprijini proiectul Protect Defenders EU în vederea extinderii și a întăririi 
măsurilor de protecție a acestora; insistă asupra faptului că trebuie să fie disponibile 
fonduri corespunzătoare pentru măsuri de protecție a minorităților persecutate; 
evidențiază faptul că sprijină, inclusiv prin fonduri corespunzătoare, reprezentantul 
special al UE pentru promovarea libertății religiilor și convingerilor în afara UE, 
precum și acțiunile de combatere a antisemitismului și a altor tipuri de discriminare;

6. în această perioadă în care democrația este tot mai amenințată peste tot în lume, își 
reiterează sprijinul pentru alocarea de fonduri dedicate misiunilor de observare a 
alegerilor, inclusiv observatorilor locali; solicită majorarea fondurilor pentru misiunile 
de observare a alegerilor și evidențiază rolul fundamental al acestora pentru 
descurajarea eficace a fraudelor și violențelor electorale, contribuind totodată la 
îmbunătățirea alegerilor în viitor, la promovarea păcii și dezvoltării și la sprijinirea 
democrației;

7. solicită majorarea liniilor bugetare pentru necesitățile și prioritățile politicii externe, 
pentru reacția la crize și pentru măsurile civile de urgență din cadrul politicii de 
securitate și apărare comună, cu scopul de a contracara efectele dramatice ale pandemiei 
de COVID-19;

8. respinge introducerea unei linii bugetare pentru „o rezervă destinată provocărilor și 
priorităților emergente”, pentru care Comisia nu a furnizat nicio informație substanțială 
privind utilizarea prevăzută a fondurilor de la linia respectivă; insistă asupra faptului că 
acest „cec în alb” nu este compatibil cu principiile transparenței și răspunderii 
democratice și compromite prerogativele autorității bugetare;
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9. subliniază necesitatea de a majora finanțarea pentru țările din vecinătatea estică și 
sudică, cu scopul de a sprijini reformele politice și economice, precum și tranzițiile 
democratice, punând accentul pe partenerii cei mai angajați, pe baza principiului „mai 
mult pentru mai mult și mai puțin pentru mai puțin”; solicită să fie îmbunătățite 
vizibilitatea și transparența finanțării UE destinate vecinătății apropiate; invită Comisia 
să monitorizeze finanțarea, în vederea evitării abuzurilor;

10. salută sprijinul financiar, în valoare de peste 980 de milioane EUR, acordat de UE 
țărilor din Parteneriatul estic în contextul pandemiei de COVID-19 pentru a ajuta țările 
respective să facă față nevoilor stringente din sectorul sănătății;

11. având în vedere recentele evoluții îngrijorătoare din Belarus, solicită să fie desemnat un 
nou Reprezentant special pentru Belarus, care să sprijine procesul de transfer pașnic al 
puterii, în conformitate cu voința populației din Belarus; subliniază necesitatea 
puternică de a acorda un sprijin financiar mai mare societății civile, apărătorilor 
drepturilor omului, sindicatelor independente, mass-mediei independente și 
organizațiilor neguvernamentale din Belarus, suspendând totodată toate transferurile 
financiare ale UE către actualul guvern din Belarus;

12. consideră că este important să fie continuate măsurile de dezvoltare a încrederii cu țările 
Parteneriatului estic, îndeosebi cu cele asociate; evidențiază importanța promovării 
drepturilor fundamentale, a democrației și a statului de drept; solicită, prin urmare, ca 
alocările pentru Azerbaidjan și Belarus să se limiteze la sprijinirea societății civile și a 
actorilor nestatali, precum și a contactelor interpersonale.

13. reamintește provocările cu care se confruntă țările din vecinătatea sudică, mai ales din 
cauza evenimentelor turbulente din regiune, printre care situația de urgență legată de 
COVID-19 și situația fragilă în materie de securitate; consideră că trebuie prevăzut un 
sprijin mai consistent, mai ales în urma evenimentelor dramatice din Liban; regretă 
faptul că, după 25 de ani de la lansarea așa-numitului Proces de la Barcelona, nu a fost 
încă finalizată construirea unei zone comune de prosperitate, stabilitate și libertate cu 
țările mediteraneene din Africa de Nord;

14. solicită majorarea sprijinului financiar pentru Agenția Organizației Națiunilor Unite de 
Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat, pentru a 
valoriza rolul său esențial în calitate de furnizor unic de servicii vitale pentru milioane 
de refugiați palestinieni și ca o investiție pentru securitatea, stabilitatea și dezvoltarea 
regiunii;

15. propune să fie creată o linie bugetară specifică dedicată „sprijinirii procesului politic din 
Libia”, pentru a favoriza o soluție pașnică a conflictului din Libia;

16. atrage atenția asupra importanței procesului de aderare a țărilor din Balcanii de Vest; 
solicită majorarea finanțării, pentru a confirma implicarea Uniunii în această regiune, 
îndeosebi în contextul pandemiei de COVID-19 și al efectelor sale economice; salută 
accentul mai puternic al finanțării din cadrul Instrumentului de asistență pentru 
preaderare (IPA III) asupra așa-numitelor elemente fundamentale, îndeosebi democrația, 
statul de drept, respectarea drepturilor omului și a drepturilor fundamentale, buna 
guvernanță și societatea civilă, precum și contactele interpersonale;
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17. evidențiază faptul că nomenclatura revizuită propusă de Comisia pentru afaceri externe 
prevede linii bugetare separate pentru Balcanii de Vest și pentru Turcia; insistă că 
trebuie create linii bugetare specifice pentru Turcia, având în vedere caracterul foarte 
sensibil al finanțării acordate de UE Turciei;

18. subliniază că alocarea fondurilor IPA trebuie condiționată de respectarea statului de 
drept, a democrației, a drepturilor omului, a dreptului european și internațional, a 
drepturilor suverane ale statelor membre și a principiului de bună vecinătate; subliniază 
că, având în vedere regresele înregistrate în toate aceste domenii, alocările pentru Turcia 
ar trebui să fie reduse în mod substanțial și să se limiteze la așa-numitele articole 
elementare; finanțarea pentru Turcia ar trebui gestionată direct de UE și ar trebui să se 
axeze exclusiv pe sprijinirea societății civile și a contactelor interpersonale, pentru a 
proteja și a promova valorile și principiile democratice, drepturile omului și statul de 
drept; subliniază că a sosit momentul adoptării unei alte atitudini față de Turcia;

19. evidențiază responsabilitatea ce îi revine UE de a contribui la protecția regiunii arctice; 
subliniază că este important să se investească în elaborarea unei politici mai coerente a 
UE față de regiunea arctică;

20. reamintește că mai mulți lideri politici europeni au subliniat importanța promovării în 
mod semnificativ a relațiilor UE cu continentul african și, prin urmare, subliniază 
necesitatea de a trece de la vorbe la fapte și de a prevedea o finanțare adecvată pentru a 
aborda multiplele provocări și oportunități comune pe termen scurt, mediu și lung pe 
care Europa și Africa le pot înfrunta împreună; evidențiază necesitatea majorării 
finanțării pentru dezvoltarea și securitatea țărilor din Sahel;

21. reamintește că instrumentele de finanțare, proiectele și programele trebuie evaluate în 
contextul Pactului verde în general și al obiectivelor Uniunii din domeniul climei în 
particular, care trebuie luate pe deplin în considerare;

22. insistă ca Banca Europeană de Investiții să raporteze în timp util și în mod cuprinzător 
comisiilor competente cu privire la toate cheltuielile sale externe;

23. regretă nivelul scăzut al finanțării pentru rubrica 5, în special pentru Fondul european de 
apărare și pentru mobilitatea militară; solicită majorarea finanțării pentru Fondul 
european de apărare, pentru a promova masiv o bază industrială inovatoare și 
competitivă în domeniul apărării, care va putea contribui la autonomia strategică a UE, 
atât de necesară;

24. solicită majorarea finanțării pentru mobilitatea militară, pentru a le permite statelor 
membre să întreprindă măsuri mai rapid și mai eficient; observă că trebuie prevăzute 
fonduri suficiente pentru a sprijini misiunile și operațiunile din cadrul politicii de 
securitate și apărare comune, inclusiv prin măsuri precum finanțarea infrastructurii de 
transport cu dublă utilizare și simplificarea autorizărilor diplomatice și a normelor 
vamale;

25. subliniază importanța conturării treptate a unei politici de securitate și de apărare 
comune a UE; subliniază importanța intensificării cooperări europene în domeniul 
apărării, deoarece aceasta asigură nu numai o mai mare securitate pentru Europa și 
cetățeni săi, ci duce de asemenea la o reducere a costurilor, ceea ce înseamnă că devin 
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disponibile fonduri suplimentare pentru alte chestiuni urgente; invită Comisia să 
propună orientări strategice pentru consolidarea cooperării structurate permanente;

26. repetă declarațiile sale anterioare privind amenințările legate de securitatea informatică 
și de difuzarea informațiilor false; evidențiază, în acest context, necesitatea unei 
abordări și a unor reacții mai eficace, la nivel orizontal, față de aceste provocări 
importante, din partea bugetului Uniunii, îndeosebi la sediul UE, precum și la nivelul 
delegațiilor sale din întreaga lume; solicită fonduri suplimentare și permanente pentru 
măsuri de comunicare strategică menite să contracareze campaniile de dezinformare, 
propaganda și influențele străine, mai ales pentru proiectul emblematic al Serviciului 
European de Acțiune Externă, și anume grupul operativ East Stratcom – „EU vs. 
Disinfo”;

27. își reiterează convingerea fermă că, în țările de interes strategic deosebit pentru UE, în 
special în țările în curs de aderare și în țările asociate din cadrul Parteneriatului estic, 
trebuie stabilită o legătură mai strânsă între Parlament și parlamentele naționale 
respective; solicită, prin urmare, fonduri corespunzătoare pentru lărgirea personalului în 
vederea consolidării acestui domeniu important – cooperarea parlamentară;

28. respinge reducerile operate de Consiliu la bugetul administrativ al Serviciului European 
de Acțiune Externă; solicită raportorului Comisiei pentru bugete pentru secțiunea X să 
restabilească proiectul de buget pentru toate liniile bugetare care au fost reduse de 
Consiliu în secțiunea X.
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6.10.2020

AVIZ AL COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 
(2020/1998(BUD))

Raportor pentru aviz: Charles Goerens

SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie competentă, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. se opune cu fermitate reducerii operate de Consiliul European Instrumentului de 
vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI) și regretă 
respingerea de către Consiliul European a alocării sumelor suplimentare de 
10,5 miliarde EUR pentru IVCDCI și de 5 miliarde EUR pentru ajutor umanitar din 
cadrul Instrumentului de redresare al UE adoptat ca reacție la epidemia de COVID-19; 
subliniază că acest lucru este ilogic și inacceptabil în condițiile pandemiei care afectează 
în special persoanele cele mai vulnerabile și are repercusiuni devastatoare asupra 
îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD), inclusiv în ceea ce privește 
eradicarea sărăciei și reducerea inegalităților, precum și asupra crizelor umanitare și a 
crizei climatice care se agravează tot mai mult, aceasta din urmă necesitând un sprijin 
mai puternic pentru punerea în aplicare la nivel mondial a Acordului de la Paris și 
pentru a conferi substanță dimensiunii externe a Pactului verde european; consideră că, 
într-o perioadă în care statele membre se confruntă cu mari dificultăți în a ajunge la un 
acord privind o politică comună în domeniul migrației, reducerea bugetului destinat 
gestionării cauzelor structurale ale migrației necontrolate este absolut inconsecventă și 
subminează rolul Uniunii ca actor internațional care promovează stabilitatea și 
drepturile omului;

2. insistă asupra necesității unui set diferențiat de linii bugetare IVCDCI care să asigure 
transparență, previzibilitate, responsabilitate și o influență adecvată a Parlamentului; 
reamintește că negocierile privind IVCDCI sunt încă în curs de desfășurare și că 
adaptările, printre altele, în ceea ce privește noul parteneriat Africa-UE, trebuie să se 
reflecte în IVCDCI și în liniile bugetare aferente acestuia;

3. constată că se preconizează ca indicatorii de dezvoltare umană să înregistreze o scădere 
pentru prima dată din anii 1990; reamintește nevoia urgentă de a investi în incluziunea 
socială și în dezvoltarea umană, pentru a sprijini și a consolida furnizarea de servicii 
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sociale de bază, cum ar fi sănătatea, educația (în special redeschiderea școlilor și 
posibilitățile de învățare la distanță), nutriția, securitatea alimentară, apa, igiena și 
salubritatea, precum și protecția socială, în special pentru persoanele cele mai 
marginalizate, cu accent pe femei, copii și persoanele cu dizabilități;

4. subliniază nevoia urgentă de a intensifica cooperarea pentru dezvoltare în domeniul 
sănătății, al programelor de învățare la distanță și incluzive de înaltă calitate și al 
adaptării la schimbările climatice și al atenuării acestora, precum și în ceea ce privește 
biodiversitatea, nutriția, agricultura sustenabilă și securitatea alimentară, întrucât 
pandemia agravează tendința ascendentă a foametei la nivel mondial; subliniază că, în 
acest sens, sprijinul pentru crearea și consolidarea instituțiilor și pentru educația în 
vederea extinderii forței de muncă calificate sunt deosebit de importante; afirmă că 
pentru liniile bugetare vizând cetățenii, planeta, prosperitatea și parteneriatul este 
absolut necesară o sumă mult mai mare decât cifra alocată în proiectul de buget liniei 
bugetare „Provocări globale”;

5. încurajează consolidarea cooperării descentralizate cu autoritățile locale și a cooperării 
tripartite pentru a sprijini punerea în aplicare a ODD și redresarea în urma pandemiei de 
COVID-19;

6. ia act de faptul că parteneriatul UE-Africa a primit o importanță geopolitică și că 
cooperarea cu Africa joacă un rol important în atingerea obiectivelor în materie de climă 
și energie; subliniază importanța direcționării investițiilor către o economie fără emisii 
de dioxid de carbon prin dezvoltarea de surse de energie regenerabilă și prin facilitarea 
transferului de tehnologie, cum ar fi, de exemplu, energia solară sau gazul ecologic, 
inclusiv aspecte legate de infrastructură și conectivitate;

7. remarcă faptul că majorarea din capitolul privind ajutorul umanitar nu acoperă enormul 
decalaj față de suma finală din 2019; subliniază că nevoile legate de pandemii, dezastre, 
strămutări și alte nevoi vor crește, nu vor scădea, ceea ce va necesita o creștere a 
fondurilor destinate ajutorului umanitar, care să însoțească nevoile din ce în ce mai 
mari;

8. subliniază nevoia de garanții împotriva excluderii utilizării interne sau externe a 
rezervei pentru solidaritate și ajutoare de urgență;

9. subliniază necesitatea exercitării controlului parlamentar asupra rezervei globale 
destinate provocărilor și priorităților globale; insistă asupra faptului că această rezervă 
poate figura în bugetul anual doar cu condiția ca deciziile privind mobilizarea fondurilor 
să fie luate prin acte delegate pentru a finanța liniile bugetare geografice, tematice și de 
reacție rapidă specifice;

10. subliniază necesitatea de a asigura finanțarea inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor 
umanitar” în temeiul Regulamentul (UE) nr. 375/2014 al Parlamentului European și al 
Consiliului1, în eventualitatea unui impas în negocierile în curs privind programul 
Corpului european de solidaritate, deoarece voluntarii joacă un rol important în 

1 Regulamentul (UE) nr. 375/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 de instituire a 
Corpului voluntar european de ajutor umanitar (inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”) (JO L 122, 
24.4.2014, p. 1). 
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furnizarea de ajutor umanitar și pot contribui la capacitatea Uniunii de a face față 
nevoilor umanitare suplimentare, având în vedere pandemia de COVID-19.
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25.9.2020

AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI ECONOMICE ȘI MONETARE

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021
(2020/1998(BUD))

Raportoare pentru aviz: Margarida Marques

SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru bugete, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. solicită ca bugetul Uniunii pe 2021 să plaseze cetățenii europeni în centrul unei strategii 
de redresare juste, favorabile incluziunii și sustenabile, care să atenueze impactul crizei 
de COVID-19, și să contribuie la realizarea obiectivelor Pactului verde european, agendei 
digitale, unei strategii industriale favorabile incluziunii și Pilonului european al 
drepturilor sociale, contribuind în același timp la îndeplinirea angajamentelor UE în 
materie de climă până în 2030 și la angajamentul privind o economie neutră din punctul 
de vedere al emisiilor de dioxid de carbon până, cel târziu, în 2050, în contextul 
Acordului de la Paris și al obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU;

2. solicită ca bugetul Uniunii pe 2021, care corespunde primului an din cadrul financiar 
multianual 2021-2027, să contribuie în mod ambițios, eficace și eficient la redresarea 
economiei Uniunii ca urmare a efectelor pandemiei de COVID-19; salută acordul 
Consiliului European cu privire la un nou instrument de redresare, Next Generation EU 
(NGEU), bazat pe un împrumut comun al Uniunii, ca un pas important spre o Uniune 
bazată pe solidaritatea necesară pentru a face față unui șoc simetric, și solicită adoptarea 
rapidă a acestuia; regretă, cu toate acestea, reducerile din componenta de granturi a 
NGEU, care au condus la reduceri pentru programele orientate către viitor și la anularea 
unor programe inovatoare; salută inițiativa Președintei Comisiei de a implica direct 
Parlamentul în negocierile privind planul de redresare prin activarea articolului 324 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene; solicită implicarea deplină a 
Parlamentului European, ca autoritate bugetară, în instrumentul de redresare;

3. subliniază că este important ca organismele care beneficiază de finanțare din partea UE să 
dea dovadă de responsabilitate și transparență;

4. solicită ca bugetul Uniunii pe 2021 fie mai ambițios pentru a sprijini punerea în aplicare 
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rapidă a Mecanismului de redresare și reziliență (RRF), care urmărește să gestioneze 
provocările identificate în cadrul semestrului european, în care trebuie integrate 
obiectivele de dezvoltare durabilă, precum și să sprijine crearea de locuri de muncă și 
convergența în cadrul Uniunii; subliniază că, începând din 2021, RRF trebuie să se axeze 
pe investiții durabile care contribuie la creștere, în conformitate cu Pilonul european al 
drepturilor sociale, cu Acordul de la Paris și cu principiul de „a nu provoca prejudicii 
semnificative”, precum și cu angajamentul UE de a realiza o economie fără emisii nete de 
carbon până cel târziu în 2050; consideră că RRF ar trebui, de asemenea, să respecte 
planurile energetice și climatice naționale;

reamintește că bugetul Uniunii ar trebui să sprijine, de asemenea, realizarea unor reforme 
structurale sustenabile și echilibrate din punct de vedere social, care îmbunătățesc 
competitivitatea, reziliența, convergența, creșterea sustenabilă, favorabilă incluziunii și 
coeziunii și solicită insistent în acest context ca primele plăți să fie efectuate cât mai 
devreme în 2021;

solicită un control ex ante democratic și parlamentar pentru a garanta că există un 
echilibru al puterilor instituționale și că Comisia este împuternicită să monitorizeze 
planurile de redresare și reziliență și, prin urmare, cere ca Parlamentul European să fie 
implicat prin acte delegate, precum și în verificarea ex post a faptului că banii din cadrul 
Mecanismului de redresare și reziliență sunt cheltuiți în mod eficient, în interesul 
cetățenilor europeni, și a faptului că este asigurată o adevărată valoare adăugată 
europeană;

5. consideră că este esențial să li se asigure statelor membre un sprijin tehnic semnificativ, 
pentru a le îmbunătăți capacitățile administrative în vederea conceperii și realizării 
reformelor pentru asigurarea rezilienței și pentru redresare începând deja din 2021; invită 
Comisia să conlucreze cu statele membre în materie de instrumente bugetare ecologice;

6. subliniază caracterul simetric al șocului cauzat de pandemia de COVID-19, însă observă 
impactul său asimetric asupra economiilor statelor membre; subliniază importanța 
sprijinirii întreprinderilor în soluționarea problemelor de solvabilitate ca urmare a 
COVID-19, în conformitate cu angajamentele sociale, climatice și de mediu ale Uniunii; 
atrage atenția asupra riscului de a crea denaturări pe piața unică, date fiind capacitățile 
inegale ale statelor membre de a acorda ajutor financiar; regretă faptul că Consiliul 
European a retras Instrumentul temporar de sprijin pentru solvabilitate; insistă asupra 
faptului că întreprinderile care riscă să intre în incapacitate de plată au nevoie de un 
sprijin rapid pentru a se evita noi efecte negative asupra investițiilor și a ocupării forței de 
muncă, în cadrul actualului cadru financiar multianual al Uniunii;

7. solicită ca bugetul Uniunii pe 2021 să asigure realizarea de către programul InvestEU atât 
a obiectivului său pe termen lung, punând la dispoziție o capacitate mai mare de investiții 
pentru a sprijini locurile de muncă, IMM-urile, infrastructura sustenabilă și cercetarea, cât 
și a noii sale misiuni pe termen scurt privind sprijinirea redresării economice prin 
investiții strategice; invită Comisia să garanteze că întreprinderile care participă la lanțul 
valoric european, cum ar fi subcontractanții, își mențin viabilitatea și rămân axate pe 
ecologizare și pe tranziția digitală;

8. salută Cadrul temporar privind ajutoarele de stat, care este menit să sprijine economia în 
contextul epidemiei de COVID-19; solicită să se aloce resurse consolidate pentru a 
asigura aplicarea integrală și rapidă a politicii Uniunii în domeniul concurenței; 
evidențiază în acest context posibilitățile specifice de a oferi sprijin public tuturor 
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microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, chiar dacă acestea se confruntau deja cu 
dificultăți financiare la 31 decembrie 2019, și sprijină aplicarea Cadrului temporar 
privind ajutoarele de stat atât timp cât este necesar în perioada de redresare; încurajează 
statele membre să utilizeze pe deplin acest cadrul temporar, inclusiv prin intermediul 
noului său instrument de redresare, NGEU; se așteaptă ca Comisia să monitorizeze aceste 
instrumente aprobate în temeiul Cadrului temporar, precum și impactul acestora asupra 
funcționării pieței unice; reamintește capacitățile diferite ale statelor membre de a acorda 
un astfel de sprijin economic prin intermediul ajutoarelor de stat, creând denaturări ale 
pieței și condiții de concurență neloiale; invită Comisia să sprijine întreprinderile 
europene care investesc în noi tehnologii și să stabilească standarde minime comune, 
pentru a introduce cerința pentru întreprinderile beneficiare de asistență financiară de a 
respecta criteriile de mediu, sociale și de guvernanță și transparența fiscală, pentru a se 
evita astfel existența unor criterii naționale diferite, care ar putea da naștere unor noi 
divergențe, și pentru a se demonstra cum se utilizează sprijinul public pentru alinierea 
activităților la obiectivele climatice și de mediu ale Uniunii și la Acordul de la Paris; 
reamintește că sprijinul trebuie acordat numai pentru pierderile suportate în relație cu 
pandemia de COVID-19; insistă ca întreprinderile înregistrate în paradisuri fiscale să nu 
aibă dreptul de a primi ajutoare de stat sau sprijin financiar dacă nu se angajează să-și 
modifice practicile; invită Comisia să asigure condiții de concurență echitabile în raport 
cu întreprinderile din țări terțe;

9. salută Pactul verde european, acesta fiind unul dintre multiplii piloni ai transformării 
economiei Uniunii; solicită să se asigure o finanțare adecvată pentru a face față 
provocărilor legate de dezvoltarea durabilă, inclusiv prin intermediul Planului de 
investiții pentru o Europă durabilă; reamintește importanța evoluției economiilor statelor 
membre în sensul obiectivului Uniunii privind realizarea unei economii neutre din punct 
de vedere climatic, poziția Parlamentului privind stabilirea unui nivel de cheltuieli de 
30% pentru generalizarea măsurilor climatice și de 10% pentru biodiversitate, precum și 
angajamentul Băncii Europene de Investiții de a elimina treptat sprijinul financiar pentru 
combustibilii fosili începând de la sfârșitul anului 2021;

10. solicită resurse suficiente pentru combaterea evaziunii fiscale, a evitării sarcinilor fiscale, 
a criminalității financiare și a spălării banilor și pentru respectarea cadrului de guvernanță 
economică; evidențiază faptul că, potrivit estimărilor, pierderile anuale cauzate de 
evaziunea fiscală și de evitarea sarcinilor fiscale variază între 750 și 1 000 de miliarde 
EUR la nivelul tuturor statelor membre; salută, în special, Planul de acțiune al Comisiei 
privind o politică cuprinzătoare a Uniunii pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării 
terorismului, care ar trebui realizat în 2020 și 2021 și care prevede șase piloni, unul dintre 
care vizează asigurarea unei supravegheri la nivelul UE; salută Planul de acțiune al 
Comisiei pentru o fiscalitate echitabilă și simplificată în sprijinul strategiei de redresare;

11. subliniază că trebuie asigurate în continuare mai multe resurse umane și financiare pentru 
entitățile contabile și autoritățile fiscale, inclusiv pentru a sprijini măsurile Uniunii de 
combatere a fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale; salută 
crearea Observatorului Uniunii privind infracțiunile fiscale și financiare ca o acțiune 
pregătitoare și includerea acestuia în Planul de acțiune al Comisiei pentru o fiscalitate 
echitabilă și simplificată în sprijinul redresării; solicită asigurarea programelor și 
agențiilor corespunzătoare cu resurse financiare și umane adecvate;

12. reamintește că introducerea unui pachet de noi resurse proprii este esențială pentru a 
răspunde nevoilor financiare de sprijinire a redresării și pentru alte priorități ale Uniunii și 
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reprezintă singura modalitate de a garanta că finanțarea tranziției ecologice și a celei 
digitale nu constituie o povară directă pentru cetățeni și pentru generațiile viitoare; 
îndeamnă statele membre să convină rapid asupra majorării plafoanelor aferente 
resurselor proprii și să adopte rapid propunerile legislative care vor crea noi resurse 
proprii, precum o cotă din veniturile ce provin din baza consolidată comună de 
impozitare a întreprinderilor, impozitarea serviciilor digitale, un impozit pe tranzacțiile 
financiare, o contribuție bazată pe deșeurile din plastic și un mecanism de ajustare la 
frontieră a emisiilor de carbon; reamintește importanța asigurării suveranității europene în 
domeniul digital și în cel industrial; subliniază necesitatea unui calendar clar și 
obligatoriu în acest sens;

13. solicită ca bugetul Uniunii pe 2021 să contribuie la îndeplinirea priorităților politice în 
ceea ce privește finalizarea uniunii piețelor de capital, inclusiv prin promovarea 
investițiilor într-un context de redresare în urma pandemiei;

14. solicită să se aloce resurse financiare și umane adecvate autorităților europene de 
supraveghere (AES), având în vedere sarcinile și competențele care le-au fost recent 
atribuite și care decurg din adoptarea Regulamentului (UE) 2019/2175 al Parlamentului 
European și al Consiliului1; recunoaște necesitatea de a stimula o mai mare transparență 
în funcționarea consiliilor supraveghetorilor ale diferitelor AES, ceea ce ar contribui la 
îmbunătățirea responsabilității și a structurii de guvernanță; atrage atenția asupra faptului 
că evoluțiile legate de fintech, de plăți și de serviciile nebancare de intermediere 
financiară pot să ducă la atribuirea de noi competențe și sarcini pentru AES, care trebuie 
însoțite de resurse corespunzătoare.

1 Regulamentul (UE) 2019/2175 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2019 de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere 
(Autoritatea bancară europeană), a Regulamentului (UE) nr. 1094/2010 de instituire a Autorității europene de 
supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 
de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), a 
Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) 2016/1011 
privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau 
pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și a Regulamentului (UE) 2015/847 privind informațiile 
care însoțesc transferurile de fonduri (JO L 334, 27.12.2019, p. 1).
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI 
SOCIALE

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021
(COM(2020)0300 – 2020/1998(BUD))

Raportoare pentru aviz: Lucia Ďuriš Nicholsonová

SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
bugete, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât un sondaj al Eurofound a constatat că măsurile financiare puse în aplicare de 
guverne și de partenerii sociali în timpul crizei provocate de pandemia de COVID-19 au 
redus dificultățile financiare; întrucât sondajul a pus în evidență, de asemenea, niveluri 
mult mai ridicate de încredere atât în guvernul național, cât și în Uniune în rândul 
respondenților care au beneficiat de sprijin; întrucât sondajul arată că, din cauza 
implicațiilor economice ale crizei provocate de pandemia de COVID-19, mai multe 
gospodării se confruntă cu dificultăți financiare decât înainte de declanșarea crizei; 
întrucât aproape jumătate din numărul total de respondenți (47 %) au declarat că 
gospodăriile lor se confruntă cu greutăți în a face față cheltuielilor; 

B. întrucât sondajul Eurofound a constatat că 13 % dintre respondenții care desfășoară o 
activitate independentă fără personal angajat și 8 % dintre respondenții care au lucrat 
pentru un angajator au devenit șomeri după debutul pandemiei de COVID-19; întrucât 
respondenții din grupul cu vârsta cea mai scăzută (18-34 de ani) și cei care au absolvit 
doar învățământul primar sau secundar erau mai susceptibili să fie afectați de șomaj în 
timpul pandemiei;

C. întrucât un studiu realizat de Eurofound subliniază că criza COVID-19 creează un risc 
serios de a anula progresele realizate timp de mai multe decenii în ceea ce privește 
egalitatea de gen în materie de participare pe piața muncii, în special dacă activitatea va 
fi obstrucționată în continuare în sectoarele în care femeile sunt suprareprezentate; 
întrucât luarea de măsuri este atât un imperativ social, cât și unul economic; întrucât 
studiul Eurofound reliefează că este important să se pună în aplicare măsuri de politică 
care pot sprijini egalitatea de gen și integrarea femeilor pe piața muncii;

D. întrucât este de așteptat ca criza provocată de pandemia de COVID-19 să declanșeze o 
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criză economică și socială care va afecta profund piețele forței de muncă; întrucât 
cercetările anterioare ale Eurofound au arătat că situațiile de acest tip pot fi abordate 
prin măsuri bazate pe implicarea autorităților publice și a partenerilor sociali, cu scopul 
de a menține și a crea locuri de muncă sau de a oferi sprijin pentru venituri șomerilor și 
persoanelor neîncadrate pe piața muncii, recunoscând totodată, în acest context, 
importanța măsurilor cofinanțate din fonduri europene, cum ar fi FSE și FEG,

1. subliniază că, în conformitate cu articolul 151 din TFUE, Uniunea și statele membre, 
ținând seama de drepturile sociale fundamentale precum cele enunțate în Carta socială 
europeană semnată la Torino la 18 octombrie 1961 și în Carta comunitară a drepturilor 
sociale fundamentale ale lucrătorilor din 1989, au ca obiective promovarea ocupării 
forței de muncă, îmbunătățirea condițiilor de trai și de muncă, dezvoltarea unei ocupări 
durabile a forței de muncă în condiții de calitate ridicate, precum și combaterea 
excluziunii;

2. ia act de faptul că proiectul de buget propus pentru 2021 se bazează pe propunerea 
Comisiei din 27 mai 2020 privind cadrul financiar multianual (CFM) pe 2021-2027; 
salută planul de redresare necesar adoptat de Consiliul European, dar regretă că 
propunerea Consiliului European din 21 iulie 2020 privind CFM conține sume cu 25 
700 milioane EUR mai mici decât cele din propunerea revizuită a Comisiei; subliniază 
că nu se poate face față actualelor circumstanțe excepționale cu un buget care 
corespunde modului de funcționare uzual („business as usual”) și insistă asupra faptului 
că este nevoie de un răspuns mai ambițios, în conformitate cu poziția Parlamentului 
European;

3. solicită UE să își intensifice eforturile de stimulare a coeziunii sociale și convergenței 
ascendente în Europa; reamintește că, înainte de pandemia de COVID-19, peste 100 de 
milioane de europeni se confruntau în fiecare zi cu sărăcia și cu lipsurile materiale și că 
această situație poate să se deterioreze și mai mult ca urmare a crizei, îndeosebi în 
rândul grupurilor sociale vulnerabile; recunoaște rolul esențial pe care îl ocupă în 
actualul CFM (2014-2020) fondurile și programele europene în domeniul social, în 
special Fondul social european (FSE), Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în 
rândul tinerilor, Fondul european de ajustare la globalizare (FEG), Programul pentru 
ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) și Fondul de ajutor european pentru 
cele mai defavorizate persoane (FEAD), precum și faptul că, în următorii 7 ani, 
viitoarele fonduri FSE+ și FEG vor juca un rol și mai important; insistă, așadar, ca 
bugetul FSE+ și, în special, cel al FEAD să fie finanțate adecvat pentru a permite 
surmontarea problemei sărăciei în Europa;

4. reamintește că pandemia de COVID-19 a cauzat moartea a mii de persoane în Europa și 
a generat o criză fără precedent, cu consecințe devastatoare pentru oameni, familii, 
lucrători, în special lucrătorii mobili, ONG-uri, organizații ale societății civile și 
întreprinderi, în special IMM-uri și microîntreprinderi, și, prin urmare, impune un 
răspuns eficace și fără precedent din partea Consiliului și a Comisiei; evidențiază faptul 
că 2021 va fi un an determinant pentru bugetul Uniunii, acesta fiind primul an din CFM 
2021-2027 și primul an „de redresare post-COVID-19”; subliniază, în special, că doar 
un buget social și sustenabil care să nu lase în urmă niciun grup și niciun sector va 
influența redresarea în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19;
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5. reliefează că bugetul pentru 2021 ar trebui să se concentreze în primul rând pe atenuarea 
efectelor sociale și asupra ocupării forței de muncă ale crizei provocate de pandemia de 
COVID-19 pentru lucrători și întreprinderi și pe sprijinirea redresării statelor membre, 
bazându-se în același timp pe Pactul verde european și pe transformarea digitală; salută, 
în acest sens, faptul că bugetul Uniunii pe 2021 va fi suplimentat cu granturi în valoare 
de 211 milioane EUR și cu o sumă de aproximativ 133 de milioane EUR sub formă de 
împrumuturi în cadrul instrumentului Next Generation EU;

6. subliniază că Uniunea și toate statele membre trebuie să dea dovadă de o solidaritate 
deplină cu cei care au cea mai mare nevoie și să se asigure că nicio țară și niciun 
teritoriu nu este lăsat să lupte singur împotriva pandemiei, lucru valabil și pentru țările 
și teritoriile de peste mări și pentru regiunile ultraperiferice, prin intermediul unui fond 
de sprijin dedicat acestui scop; reamintește în special Rezoluția Parlamentului European 
din 17 aprilie 2020 referitoare la acțiunea coordonată a UE de combatere a pandemiei de 
COVID-19 și a consecințelor sale1;

7. accentuează că eforturile de redresare trebuie să stimuleze o creștere sustenabilă care să 
corespundă obiectivelor urmărite prin Pactul verde european, reziliența societăților 
noastre și locurile de muncă de calitate și trebuie să fie completate de o dimensiune 
socială consistentă, care să trateze inegalitățile sociale și economice și nevoile celor ce 
suferă cel mai mult în urma crizei, mai ales ale Uniunii, ale țărilor și teritoriilor sale de 
peste mări și ale grupurilor vulnerabile și dezavantajate, din care fac parte, spre 
exemplu, persoanele sărace, șomerii, persoanele vârstnice, tinerii, persoanele cu 
dizabilități, lucrătorii mobili și migranții a căror incluziune socială și integrare pe piața 
muncii trebuie sprijinite și promovate;

8. admite că majoritatea sectoarelor care au fost afectate cel mai grav de criza provocată de 
pandemia de COVID-19 erau sectoare feminizate și esențiale, în care condițiile de 
muncă erau deja precare și că ar trebui depuse eforturi speciale și ar trebui alocate 
resurse speciale în perioada de redresare pentru a îmbunătăți condițiile de ocupare a 
forței de muncă în aceste sectoare și a asigura mai buna lor recunoaștere;

9. salută propunerea Comisiei de a se aloca 1,5 miliarde EUR în 2021 Fondului pentru o 
tranziție justă (FTJ) și subliniază că FTJ trebuie să joace un rol-cheie în satisfacerea 
nevoilor oamenilor, în sprijinirea bunăstării sociale și a creării de locuri de muncă 
decente și sustenabile, în recalificarea lucrătorilor pentru locuri de muncă moderne prin 
punerea la dispoziție a unor posibilități adecvate de învățare pe tot parcursul vieții, 
stimularea creării de oportunități egale de încadrare în muncă pentru toți și crearea unei 
infrastructuri sociale, astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă;

10. ia act de fuziunea viitoare a actualului Fond social european, a Inițiativei privind 
ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, a FEAD și a EaSI, ceea ce ar trebui să 
permită amplificarea sinergiilor și reducerea sarcinii administrative; regretă totuși că 
suma totală alocată FSE+ se situează în continuare sub nivelul din CFM 2014-2020; 
reamintește că FSE+ va fi principalul instrument financiar de consolidare a dimensiunii 
sociale a Europei, punând în practică principiile Pilonului european al drepturilor 
sociale, și de redresare în urma COVID-19; respinge orice reducere a bugetului FSE+, 
fiindcă lipsa unor resurse adecvate riscă nu numai să pună în pericol implementarea sa 

1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0054.
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efectivă și realizarea obiectivelor sale, ci și să împiedice o redresare eficace; este 
preocupat, în această privință, de creditele propuse de Comisie pentru FSE+ în proiectul 
de buget pe 2021 (12 655,1 milioane EUR în credite de angajament, 15 374,8 milioane 
EUR în credite de plată) și solicită majorarea considerabilă a acestora, în special cu 
scopul de a combate șomajul pe termen lung și șomajul în rândul tinerilor și al 
persoanelor în vârstă, sărăcia în rândul copiilor, riscul de sărăcie și de excluziune 
socială, discriminarea, precum și cu scopul de a asigura un dialog social consolidat, 
abordând problema schimbărilor demografice structurale pe termen lung, și de a garanta 
accesul tuturor, în special al populației îmbătrânite, la servicii esențiale și vitale, cum ar 
fi asistența medicală, protecția socială, mobilitatea, alimentația adecvată și locuințele 
decente;

11. salută, în acest sens, propunerea Comisiei privind un nou instrument REACT-EU, menit 
să mărească finanțarea destinată politicii de coeziune, venind în completarea pachetelor 
existente în perioada 2014-2020 și în plus față de pachetele financiare propuse pentru 
perioada 2021-2027; este preocupat, cu toate acestea, de faptul că acest instrument are 
un caracter temporar, urmând să funcționeze pe termen scurt, și de faptul că resursele 
financiare atribuite în mod exclusiv FSE+ nu sunt suficiente pentru restul perioadei de 
punere în aplicare a CFM; invită Comisia să prezinte Parlamentului și Consiliului, până 
la 31 martie 2025, un raport de evaluare privind REACT-EU, care să ia în considerare 
angajamentele bugetare pentru anii 2020, 2021 și 2022, incluzând informații privind 
îndeplinirea obiectivelor REACT-EU, eficiența utilizării resurselor sale, tipurile de 
acțiuni finanțate, beneficiarii și beneficiarii finali ai alocărilor financiare, precum și 
valoarea adăugată la nivel european a acestui instrument pentru sprijinirea redresării 
economice;

12. salută adoptarea de către Comisie a unor noi propuneri de abordare a impactului social 
al crizelor actuale sau viitoare; ia act, în acest context, de introducerea unor măsuri 
temporare în cadrul FSE+ ca răspuns la circumstanțe excepționale; avertizează cu 
privire la riscul potențial de relaxare a obligațiilor de concentrare tematică, acesta 
putând periclita anumite obiective și investiții-cheie ale FSE+, precum și buna utilizare 
și eficacitate a investițiilor realizate de FSE+, având în vedere că, în cazul unor 
circumstanțe excepționale, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care să 
se extindă domeniul de aplicare al FSE+, reducând totodată obligațiile privind 
concentrarea tematică;

13. ia act totodată, în acest context, de propunerea Comisiei de a finanța schemele de șomaj 
tehnic în cadrul unor astfel de măsuri cu caracter temporar; reamintește totuși că 
schemele de șomaj tehnic vor fi deja finanțate prin intermediul instrumentului temporar 
SURE, recent introdus, dispunând de un volum de finanțare mult mai mare, și că 
Comisia s-a angajat să introducă în curând un instrument permanent sub forma unui 
Sistem european de reasigurare pentru indemnizațiile de șomaj; subliniază, în acest 
context, că FSE+ dispune deja de resurse limitate pentru concentrările sale tematice 
inițiale, care ar putea fi, în acest caz, reduse și mai mult; reamintește, de asemenea, că 
schemele de șomaj tehnic necesită mult mai multe fonduri; invită, în acest sens, Comisia 
să introducă fără întârziere Sistemul european de reasigurare pentru indemnizațiile de 
șomaj;

14. subliniază importanța principiului parteneriatului, pentru a asigura implicarea 
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partenerilor sociali în toate etapele planificării, punerii în aplicare și monitorizării 
proiectelor finanțate din fondurile structurale și de investiții europene (ESI); consideră 
că este necesar ca principiul parteneriatului să fie integrat, și în perioada 2021-2027, în 
procesul de implementare a fondurilor ESI, precum și a altor fonduri relevante ale UE, 
inclusiv Mecanismul de redresare și reziliență și REACT-EU;

15. subliniază că această raționalizare viitoare trebuie să se bazeze pe dovezi și pe evaluări 
ale impactului și trebuie să respecte Agenda pentru o mai bună reglementare, precum și 
recomandările conexe ale Curții de Conturi Europene; consideră că raționalizarea ar 
trebui să contribuie, de asemenea, la abordarea impacturilor sociale puse în evidență de 
criza provocată de pandemia de COVID-19; subliniază, în acest sens, faptul că 
activitățile derulate în domeniul ocupării forței de muncă și al afacerilor sociale ar trebui 
să aibă întotdeauna ca rezultat măsuri strategice cu obiective și ținte clar definite și că 
eficiența și eficacitatea cheltuielilor sunt la fel de importante ca și plafoanele bugetare 
totale;

16. salută, având în vedere așteptata creștere a cererii în urma crizei provocate de pandemia 
de COVID-19, propunerea Comisiei de a se majora, începând cu 2021, până la 386 de 
milioane EUR, finanțarea anuală disponibilă pentru FEG și este îngrijorat de faptul că 
propunerea Consiliului de a limita finanțarea respectivă în 2021 la 197 de milioane EUR 
va periclita rolul determinant al FEG în acordarea de asistență lucrătorilor care și-au 
pierdut locul de muncă din cauza restructurărilor;

17. atrage atenția că angajamentul Comisiei de a mobiliza FEG, ca răspuns la impactul de la 
nivel social și economic al crizei provocate de pandemia de COVID-19 și observă că 
extinderea domeniului de aplicare a FEG la tranziția digitală și tranziția verde va 
necesita finanțare suficientă în 2021, peste plafonul stabilit de Consiliu;

18. reamintește că FEG nu presupune limitarea responsabilității sociale a întreprinderilor în 
cauză, în conformitate cu legislația națională sau în temeiul acordurilor colective, mai 
ales atunci când este vorba despre măsuri obligatorii destinate lucrătorilor 
disponibilizați; solicită să se facă o evaluare amănunțită a măsurilor finanțate din FEG 
cu scopul de a utiliza banii în mod eficace;

19. subliniază că, în contextul actualelor constrângeri bugetare și al redresării în urma 
COVID-19, va fi esențial să se utilizeze cât mai eficient bugetul general pe 2021, 
inclusiv viitoarele politici în materie de competențe și viitoarele măsuri de sprijinire a 
tranziției pe piața muncii și a unei mai bune adaptări la schimbarea demografică, la 
tranziția verde și la tranziția digitală și să se încurajeze integrarea grupurilor vulnerabile 
și dezavantajate pe piața muncii; reiterează faptul că utilizarea soluțiilor digitale bazate 
pe inteligența artificială centrată pe factorul uman reprezintă un prilej de a crea locuri de 
muncă și de a integra grupurile respective pe piața muncii, respectându-le totodată 
drepturile fundamentale și condițiile de muncă, inclusiv din punctul de vedere al 
sănătății și securității ocupaționale, precum și din cel al consecințelor sociale ale acestor 
soluții;

20. solicită ca programele UE să acorde prioritate proiectelor care promovează și pun 
accentul pe menținerea locurilor de muncă existente și pe crearea de locuri de muncă de 
calitate însoțite de drepturi, salarii și raporturi de muncă stabile și reglementate și care 
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combat în mod eficient și cu fermitate sărăcia și excluziunea socială;

21. subliniază, de asemenea, că este important să se combată sărăcia, inclusiv sărăcia în 
rândul copiilor, și să se încerce să se elimine inegalitățile sociale asociate cu șomajul în 
rândul tinerilor și cu accesul tinerilor la piața muncii;

22. consideră întemeiată predicția Comisiei conform căreia, în contextul redresării în urma 
epidemiei de COVID-19, combaterea sărăciei în rândul copiilor va deveni și mai 
importantă în următorii ani; subliniază, în acest sens, poziția adoptată atât de Parlament, 
cât și de Comisie, potrivit căreia statele membre ar trebui să aloce cel puțin 5 % din 
resursele cu gestiune partajată din cadrul FSE+ pentru a sprijini activitățile desfășurate 
în cadrul Garanției europene pentru copii; insistă, prin urmare, în concordanță cu poziția 
Parlamentului privind FSE+, asupra necesității de a crea o linie bugetară separată în 
cadrul FSE+ destinată Garanției europene pentru copii, cu o alocare de 3 miliarde EUR 
pentru anul 2021;

23. invită statele membre și Comisia să facă din combaterea șomajului în rândul tinerilor o 
prioritate, în special ca parte a efortului european de redresare, să utilizeze la maximum 
instrumentele financiare, cum ar fi Garanția pentru tineret, precum și programele 
europene, cum ar fi Erasmus+, și să întreprindă acțiuni adaptate pentru a reduce șomajul 
în rândul tinerilor și a crește capacitatea de inserție profesională a acestora;

24. subliniază că criza COVID-19 a cauzat deja pierderea multor locuri de muncă, în special 
în rândul tinerilor, care ocupă mai frecvent locuri de muncă precare; în acest context, 
salută intenția Comisiei de a consolida Garanția pentru tineret și subliniază că este 
necesar ca statele membre să continue să investească suficiente resurse provenind din 
FSE+ în măsurile de sprijinire a locurilor de muncă pentru tineri și să aloce, așadar, cel 
puțin 15 % din resursele lor cu gestiune partajată provenind din FSE+ unor acțiuni 
specifice și reforme structurale pentru a sprijini locurile de muncă de calitate pentru 
tineri;

25. este ferm convins că principiul întocmirii bugetului ținând seama de dimensiunea de 
gen trebuie să fie integrat în bugetul general pentru 2021, pentru a alinia mai bine 
politicile și activitățile care promovează participarea egală a femeilor pe piața muncii și 
pentru a dispune de sisteme cuprinzătoare de monitorizare și măsurare a alocărilor 
bugetare de gen;

26. subliniază importanța responsabilității bugetare și a stabilirii de priorități în efortul de a 
garanta, pentru cetățenii UE, un randament real al fondurilor investite, inclusiv printr-un 
accent mai puternic pe elaborarea de politici bazate pe date concrete și prin acordarea 
unei atenții deosebite disparităților sociale, regionale și teritoriale și inegalităților la 
nivelul veniturilor;

27. scoate în evidență contribuția importantă a agențiilor la tratarea unei game variate de 
chestiuni privind locurile de muncă și de chestiuni sociale – cum ar fi condițiile de trai 
și de muncă, mobilitatea, sănătatea și siguranța, competențele etc. – și de chestiuni ce 
vizează colectarea datelor, în special prin intermediul sondajelor; subliniază că 
atribuțiile agențiilor evoluează constant și, prin urmare, agențiilor trebuie să li se aloce 
resursele necesare pentru a putea îndeplini aceste atribuții; solicită, prin urmare, să se 
realizeze o evaluare aprofundată a noilor sarcini și a sarcinilor existente atribuite 



PE658.989v02-00 46/115 RR\1217280RO.docx

RO

agențiilor și a performanței lor globale, astfel încât să se asigure că alocările bugetare 
destinate acestora sunt adecvate și eficiente și că agențiile dispun de fondurile necesare 
pentru a putea colecta datele calitative necesare în scopul de a îndeplini mai bine aceste 
obligații; insistă, în special, ca noua Autoritate Europeană a Muncii (ELA) să fie 
asigurată cu personal și fonduri corespunzătoare;

28. subliniază, în acest sens, că resursele prevăzute în prezent pentru ELA în 2021 se 
situează sub nivelul celor definite în fișa financiară actualizată a agenției, care prevedea 
29 de milioane EUR în 2021, în loc de 24 de milioane; având în vedere provocările 
legate de asigurarea unei mobilități echitabile a forței de muncă, evidențiate de criza 
provocată de pandemia de COVID-19, în special pentru lucrătorii detașați și cei 
sezonieri, consideră că bugetul pentru ELA ar trebui consolidat, pentru a reveni cel 
puțin la suma prevăzută inițial;

29. solicită instituirea unui forum transnațional al decidenților politici de la nivel național, 
pentru a face schimb de practici și experiențe referitoare la modul în care s-a acordat 
sprijin angajatorilor și lucrătorilor afectați de criza economică și a pieței muncii; în acest 
scop, forumul ar putea valorifica informațiile referitoare la astfel de intervenții care au 
fost acumulate de Observatorul european al restructurărilor al Eurofound (instrumente 
de sprijin și baze de date juridice), experiența acumulată pe parcursul exercițiilor 
anterioare similare [cum ar fi Seminarele privind politica industrială regională 
organizate de Eurofound în contextul proiectului-pilot „Viitorul sectorului producției în 
Europa” sau seminarele naționale ale DG Ocuparea Forței de Muncă privind anticiparea 
și gestionarea restructurării (A.R.E.N.A.S.)], iar punerea sa în practică s-ar putea realiza 
prin colaborarea diferitelor instituții ale UE (spre exemplu, DG Ocuparea Forței de 
Muncă, Eurofound, Cedefop);

30. reamintește angajamentul Comisiei de a evalua rapid procesul de revizuire a Directivei 
privind agenții biologici și, eventual, a altor acte legislative privind sănătatea și 
siguranța la locul de muncă pentru a ține seama de pandemia de COVID-19 și de a 
accelera activitatea desfășurată în legătură cu noul cadru strategic al UE privind 
securitatea și sănătatea ocupațională; solicită, în acest sens, să se aloce resurse adecvate 
unității responsabile din cadrul DG Ocuparea Forței de Muncă pentru a îndeplini acest 
angajament;

31. este preocupat de propunerea Comisiei de fuzionare a diferitelor linii bugetare legate de 
obiectivele de politică socială, în special a liniilor care sprijină activitățile de informare 
și formare în favoarea organizațiilor lucrătorilor, informarea, consultarea și participarea 
reprezentanților întreprinderilor, relațiile de muncă și dialogul social într-o singură linie 
bugetară – „07 20 04 06 — Competențe specifice în domeniul politicii sociale, inclusiv 
dialogul social”; consideră că liniile bugetare separate, așa cum a fost cazul în trecut, ar 
garanta transparența și resursele necesare pentru fiecare dintre aceste domenii-cheie;

32. reiterează că proiectele-pilot (PP) și acțiunile pregătitoare (AP) reprezintă, atunci când 
sunt bine pregătite, instrumente foarte utile pentru inițierea de noi activități și politici în 
domeniul ocupării forței de muncă și al incluziunii sociale, precum și faptul că mai 
multe idei ale Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale au fost puse 
în aplicare cu succes în trecut ca proiecte-pilot/acțiuni pregătitoare; reamintește că 
aceste instrumente ar trebui să urmărească promovarea unor idei inovatoare, care să 



RR\1217280RO.docx 47/115 PE658.989v02-00

RO

reflecte nevoile apărute în contextul crizei actuale și specifice politicilor viitoare.

33. este totuși preocupat de lipsa de obiectivitate a evaluărilor prealabile ale Comisiei, care 
au un impact semnificativ asupra adoptării acestor proiecte și acțiuni în Parlament, și 
subliniază că este important ca Comisia să prevadă o abordare transparentă atunci când 
evaluează și pune în aplicare PP-urile/AP-urile;

34. în plus, solicită ca punerea în aplicare a PP-urilor/AP-urilor să fie transparentă și în 
conformitate cu obiectivele și recomandările adoptate în legătură cu acestea; solicită 
Comisiei să acorde prioritate, din motive de eficiență, punerii în aplicare a acestor 
proiecte și acțiuni prin intermediul agențiilor Uniunii, atunci când ele intră în domeniul 
de competență al agențiilor;

35. subliniază că este important să se includă țările și teritoriile de peste mări în procesul de 
întocmire a bugetului; îndeamnă Comisia să aplice măsuri și să asigure finanțare pentru 
a aborda efectele crizei provocate de pandemia de COVID-19 asupra țărilor și 
teritoriilor de peste mări.
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10.9.2020

AVIZ AL COMISIEI PENTRU MEDIU, SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ 
ALIMENTARĂ

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 – toate 
secțiunile
(2020/1998(BUD))

Raportor pentru aviz: Pascal Canfin

SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
bugete, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. reamintește că bugetul Uniunii pentru 2021 este primul din cadrul financiar multianual 
(CFM) pentru perioada 2021-2027; subliniază că sumele alocate bugetului pe 2021 ar 
trebui să corespundă așteptărilor cetățenilor Uniunii într-o Europă post-COVID-19, 
favorizând o redresare economică puternică și îmbunătățind sănătatea publică, și ar 
trebui să fie aliniate la Acordul de la Paris și la obiectivele Pactului verde și, în special, 
să devină neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei până cel târziu 
în 2050, sprijinind în același timp statele membre care au fost afectate cel mai mult; 
invită Comisia să evalueze bugetul Uniunii pe 2021 din perspectiva dispozițiilor 
prezentului alineat și să facă corecțiile corespunzătoare dacă aceste dispoziții nu sunt 
respectate;

2. salută Instrumentul de sprijin pentru solvabilitate destinat să consolideze condițiile de 
concurență echitabile pe piața unică, precum și dispoziția care prevede că beneficiarii 
sprijinului financiar vor fi încurajați să instituie un plan de tranziție verde în 
conformitate cu obiectivele Pactului verde; consideră că această dispoziție ar trebui să 
fie obligatorie și corelată cu obiective climatice clare și transparente;

3. consideră că Uniunea ar trebui să asume, de asemenea, o poziție de lider în combaterea 
schimbărilor climatice prin felul în care își stabilește bugetul; subliniază că ar trebui 
depuse toate eforturile pentru a garanta că obiectivele generale privind integrarea 
aspectelor legate de climă și biodiversitate sunt atinse cât mai curând; reamintește 
poziția Parlamentului, care solicită ca cel puțin 10 % din bugetul Uniunii să fie alocat 
cheltuielilor pentru biodiversitate, și poziția Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, care solicită alocarea a 40 % din bugetul Uniunii pentru 
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cheltuielile legate de climă; subliniază că cheltuielile legate de climă și de biodiversitate 
trebuie monitorizate prin utilizarea unei metodologii mai solide, mai transparente și mai 
cuprinzătoare; consideră că Regulamentul privind taxonomia oferă cadrul adecvat 
pentru actualizarea acestei metodologii;

4. subliniază că trebuie accelerate investițiile în tranziția ecologică, pentru a crea condițiile 
necesare creșterii economice pe termen lung a Europei și pentru a asigura reziliența 
economiei europene la șocurile viitoare;

5. subliniază necesitatea de a pune la dispoziție resurse suficiente în bugetul pe 2021 
pentru îndeplinirea Obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor 
Unite;

6 este preocupat, în special, de faptul că contribuția la cheltuielile legate de climă și de 
biodiversitate din cadrul politicii agricole comune (PAC) a fost supraestimată în mare 
măsură, așa cum a subliniat Curtea de Conturi Europeană; observă că, potrivit 
Raportului special nr. 13/2020 al Curții de Conturi Europene, PAC 2014-2020 nu a 
contribuit la stoparea declinului biodiversității; subliniază, în acest sens, necesitatea de a 
elimina toate subvențiile agricole dăunătoare;

7. solicită Comisiei să pună în aplicare instrumente bugetare de ecologizare începând 
cu 2021; subliniază, în acest sens, că este important ca bugetul să țină cont cu adevărat 
de aspectele legate de climă și de biodiversitate, să se utilizeze principiul de „a nu face 
rău” și să se introducă măsuri corective eficace;

8. subliniază că ar trebui garantate resurse suficiente pentru a combate pierderea 
biodiversității și degradarea mediului și pentru a realiza obiectivele noii Strategii a UE 
în domeniul biodiversității pentru 2030; accentuează că este important să se aloce o 
finanțare adecvată pentru programul LIFE; reamintește că abordarea de tip „O singură 
sănătate” este o condiție prealabilă esențială pentru un sistem de sănătate publică solid 
și rezistent, fiind cu atât mai importantă având în vedere răspândirea zoonozelor, cum ar 
fi COVID-19; reamintește că utilizarea excesivă a antibioticelor la animale și la oameni 
se numără printre principalele amenințări la adresa sănătății publice din UE;

9. solicită consolidarea programului LIFE+, inclusiv a pachetelor financiare dedicate în 
mod specific biodiversității și gestionării rețelei Natura 2000, precum și măsuri pentru a 
asigura o distribuție echitabilă a finanțării între statele membre; solicită, de asemenea, 
sprijin pentru evaluarea sănătății ecologice și vegetale a pădurilor, precum și pentru 
refacerea lor, mai ales pentru reîmpădurirea cu specii indigene, în special în țările care 
au fost cel mai grav lovite de incendii;

10. subliniază că ar trebui să se aloce fonduri suficiente mecanismului de protecție civilă al 
Uniunii, pentru a contribui la combaterea urgențelor în materie de sănătate publică, a 
incendiilor forestiere, a inundațiilor, a cutremurelor și a altor catastrofe naturale sau 
provocate de om, ale căror efecte se așteaptă să fie exacerbate și mai mult de 
schimbările climatice; subliniază că necesitatea unui mecanism de protecție civilă mai 
flexibil, mai rapid și mai bine coordonat este una dintre lecțiile învățate din pandemia de 
COVID-19, care a scos la iveală slăbiciunea cadrului juridic actual;

11. subliniază că bugetul Uniunii pe 2021 ar trebui să conțină resurse suficiente pentru 
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dezvoltarea capacităților de luptă împotriva pandemiilor, pentru a asigura protecția 
cetățenilor Uniunii, și să pună bazele pentru consolidarea acțiunii Uniunii în 
principalele domenii ale sănătății, conducând la crearea unei Uniuni Europene a 
sănătății; subliniază că ar trebui alocate resurse suficiente în special pentru materiale 
strategice precum vaccinurile, tratamentele și dispozitivele medicale și pentru punerea 
în aplicare a viitoarei strategii farmaceutice pentru Europa, pentru facilitarea mobilității 
transfrontaliere a pacienților și a profesioniștilor din domeniul medical și pentru 
creșterea investițiilor în cercetarea medicală; subliniază că ar trebui alocate suficiente 
resurse programului „UE pentru sănătate”; subliniază că întărirea competențelor 
Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), astfel cum se prevede în 
noul CFM, ar trebui să se reflecte în măsuri bugetare adecvate începând cu 2021 și că, 
pe lângă acestea, ar trebui majorate competențele și bugetul Agenției Europene pentru 
Medicamente; subliniază că achizițiile publice eficiente efectuate în comun pot duce la 
economii semnificative în bugetul Uniunii și al statelor sale membre;

12. subliniază că este imperativ ca bugetul Uniunii să primească resurse suficiente pentru a 
putea răspunde așteptărilor mari, ținând seama de rolul său în realizarea unei redresări 
durabile și a unei tranziții echitabile către neutralitatea climatică; subliniază rolul 
esențial pe care dezvoltarea resurselor proprii îl poate juca în acest sens; reamintește 
solicitările Parlamentului de a stabili un pachet de resurse proprii, inclusiv o taxă pe 
plastic și venituri din sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS); 
subliniază că este necesar ca Uniunea să își extindă în mod semnificativ pachetul de 
resurse proprii;

13. invită Comisia să prevadă un nivel adecvat de resurse umane pentru direcțiile care au 
misiunea de a asigura punerea pe deplin în aplicare a Strategiei UE în domeniul 
biodiversității, a Strategiei pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor 
chimice și a tranziției către o economie circulară și neutră din punct de vedere climatic 
până cel târziu în 2050; este preocupat de faptul că resursele umane ale Direcției 
Generale Mediu au suferit reduceri considerabile în ultimii ani, iar nivelul resurselor 
sale umane reprezintă doar 1,3 % din totalul personalului Comisiei; consideră că un 
nivel suficient de resurse umane calificate reprezintă o condiție prealabilă pentru a pune 
în aplicare cu succes politicile Uniunii;

14. salută programul „UE pentru sănătate” care contribuie la răspunsul la nevoile structurale 
considerabile identificate în timpul crizei provocate de COVID-19, stabilind domenii-
cheie de acțiune, cum ar fi îmbunătățirea sistemelor de sănătate naționale, 
disponibilitatea și caracterul abordabil al medicamentelor și ale altor produse necesare 
în caz de criză;

15. susține că PAC ar trebui să sprijine producția agroecologică locală a micilor fermieri în 
cadrul căreia se respectă produsele alimentare și care coexistă cu mediul natural și nu 
folosește pesticide dăunătoare și îngrășăminte chimice; solicită ca bugetul Uniunii să 
ofere linii de finanțare și instrumente care să permită acordarea de asistență pentru 
dezvoltarea politicilor destinate reducerii la minimum a impactului utilizării erbicidelor, 
în special asupra polenizatorilor, și consolidarea și promovarea măsurilor de protecție și 
de producție integrată în agricultură;

16. subliniază că este important să se asigure alocarea unor resurse financiare suficiente și a 
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unor capacități adecvate de resurse umane agențiilor Uniunii în domeniul de competență 
al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ECHA, ECDC, 
AEM, EFSA și EMA), care să le permită să își îndeplinească mandatul, să își execute 
sarcinile și să răspundă în mod optim la consecințele epidemiei de COVID-19; 
subliniază că este necesară o coordonare adecvată între agenții pentru a crește 
eficacitatea activității lor și a permite o utilizare echitabilă și eficace a banilor publici;

17. invită Comisia să pună în aplicare rapid proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare și 
subliniază că aceste instrumente și rezultatele lor ar trebui să fie integrate în acțiunile 
și programele de politică ale Uniunii pentru a-și îndeplini obiectivul.
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU INDUSTRIE, CERCETARE ȘI ENERGIE

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021
(2020/1998(BUD))

Raportor pentru aviz: Cristian-Silviu Bușoi

SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru bugete, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. regretă acordul la care s-a ajuns în Consiliul European din iulie cu privire la CFM 2021-
2027 în legătură cu programele din domeniul de competență al Comisiei ITRE; 
semnalează că pachetele financiare pentru toate aceste programe sunt sub nivelul propus 
inițial de Comisie în 2018 și sub nivelul considerat necesar de Parlamentul European; 
este ferm convins că, fără finanțare suficientă, aceste programe riscă să nu își poată 
îndeplini obiectivele de politică, ceea ce ar pune Uniunea în situația de a nu fi în măsură 
să își atingă cele două obiective îngemănate, și anume transformarea digitală și 
ecologică; subliniază, de asemenea, că Uniunea ar trebui să aloce fonduri suficiente 
dacă dorește ca cercetarea și inovarea să aibă un impact asupra unor provocări 
importante, cum ar fi găsirea unui vaccin contra COVID-19, depășirea crizei sanitare și 
economice, decarbonizarea economiei, accelerarea tranziției energetice, dobândirea unei 
poziții de lider în domeniul tehnologiilor noi și inovatoare, sprijinirea eforturilor de 
redresare ale întreprinderilor (în special ale IMM-urilor); își reiterează, prin urmare, 
intenția de a negocia o suplimentare focalizată a alocărilor financiare pentru unele 
programe emblematice ale Uniunii în următorul CFM;

2. consideră, prin urmare, că bugetul pe 2021 ar trebui să încerce să recurgă la orice marjă 
disponibilă și la toate instrumentele de flexibilitate disponibile pentru a întări, mai ales, 
programele Uniunii care sprijină o transformare digitală ecologică, eficientă din punctul 
de vedere al utilizării energiei și resurselor și sustenabilă, care susține lupta împotriva 
impactului social și economic al pandemiei Covid-19 și redresarea rapidă a IMM-urilor 
din Uniune, care au fost cel mai grav afectate de criză; afirmă insistent că bugetul pentru 
2021 ar trebui să contribuie în mare măsură la finanțarea investițiilor din cadrul Pactului 
verde european, care urmărește să creeze un cadru favorabil pentru a facilita și a stimula 
investițiile publice și private necesare pentru tranziția către o economie neutră față de 
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climă, competitivă și favorabilă incluziunii;

3. impactul și consecințele pandemiei de COVID-19 au agravat deficiențele cronice ale 
sistemelor de sănătate, demonstrând necesitatea de a investi în cercetarea medicală 
pentru a asigura o stare bună de sănătate, văzută ca un bun public pentru toți, și pentru a 
îmbunătății calitatea vieții cetățenilor. Sunt necesare noi abordări, centrate pe oameni, 
față de asistența medicală. cere, prin urmare, să se acorde un sprijin mai consistent în 
bugetul pe 2021 pentru a asigura accesul la diagnosticare, terapii și servicii de sănătate 
publică de calitate pentru toți;

4. subliniază, în special, că este nevoie de mai multe fonduri pentru Orizont Europa, 
pentru noul program Europa digitală, pentru MIE-Digital și pentru programul spațial, cu 
scopul de a sprijini transformarea digitală a societăților și a industriilor, inclusiv 
perfecționarea și recalificarea profesională a lucrătorilor și cetățenilor Uniunii, aspect 
vital pentru prosperitatea viitoare a Europei într-un context geopolitic plin de încercări; 
relevă că pandemia de COVID-19 a demonstrat importanța din ce în ce mai mare a 
digitalizării pentru funcționarea zilnică a economiei, drept urmare cere să se aloce 
fonduri adecvate pentru creșterea conectivității, cu investiții în capacități digitale 
strategice (inteligența artificială, securitatea cibernetică, infrastructura de date și de tip 
cloud, rețelele de mare viteză) pentru construirea unei economii a datelor și a unor 
lanțuri valorice sustenabile;

5. insistă, de asemenea, că sunt necesare fonduri suplimentare pentru ca Pactul verde 
european să aibă succes, pentru a înfrunta corespunzător criza climatică și a contribui la 
tranziția către o economie și o societate neutre față de climă până în 2050, în 
conformitate cu Acordul de la Paris; constată că pentru aceasta sunt necesare majorări 
substanțiale la Orizont Europa, MIE-Energie și programul spațial, ca și la Fondul pentru 
o tranziție justă;

6. subliniază necesitatea de a sprijini competitivitatea și capacitatea industrială a Uniunii și 
solicită, în acest sens, fonduri suficiente pentru a sprijini IMM-urile, 
microîntreprinderile și întreprinderile nou-înființate, care au fost rău lovite de criză; 
subliniază, în plus, cât de importante sunt programe precum Fondul european de apărare 
pentru susținerea autonomiei strategice a Uniunii;

7. invită Comisia să prezinte o propunere legislativă cuprinzătoare și detaliată privind 
monitorizarea, contabilizarea și testarea obiectivelor în materie de climă și de 
biodiversitate și cere ca Parlamentul să fie implicat activ în elaborarea acestor 
metodologii;

8. reamintește rolul important jucat de agențiile Uniunii în realizarea obiectivelor de 
politică stabilite de Parlamentul European și de Consiliu; solicită, prin urmare, finanțare 
și personal corespunzătoare pentru toate agențiile, în funcție de sarcinile și 
responsabilitățile lor; subliniază, în special, necesitatea de a consolida substanțial 
ACER, care este de mai mulți ani subfinanțat și dotat cu personal insuficient, situație 
care riscă să-i pericliteze funcționarea și capacitatea de a-și îndeplini sarcinile legate de 
monitorizare și transparența pieței, precum și sarcinile în plus atribuite de legislația 
recentă, inclusiv pachetul privind energia curată; regretă că Comisia a omis încă o dată 
să trateze această problemă în proiectul său de buget; reamintește că, începând cu 2021, 
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Agenția GNSS european va fi transformată în Agenția Uniunii Europene pentru 
programul spațial, fiindu-i atribuită o listă lungă de noi sarcini; din acest motiv, cere să i 
se majoreze bugetul;  reamintește Rezoluția sa din 14 mai 2020 referitoare la 
descărcarea de gestiune a Agenției pentru sprijinul OAREC1, prin care solicită o 
majorare adecvată a bugetului alocat Agenției de sprijin pentru OAREC, care este 
esențială, având în vedere faptul că OAREC se bazează în prezent pe resurse externe 
care creează un risc pentru continuitatea activității; cere, de asemenea, o ajustare a 
schemei de personal și o majorare bugetară focalizată pentru Agenția de sprijin pentru 
OAREC.

1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0099.
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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru bugete, 
care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. salută propunerea înaintată de Comisie privind un nou program specific de sprijinire a 
funcționării eficace a pieței unice, care reunește șase programe anterioare și numeroase 
măsuri din diferite domenii de politică; este de părere că noul program va contribui la 
îmbunătățirea funcționării pieței interne și a competitivității IMM-urilor, pentru a genera 
creșterea Europei pe piața globalizată; invită, prin urmare, Comisia și statele membre să 
mențină o finanțare suficientă a programului, în special în contextul planului de redresare 
și al tranziției verzi și al tranziției digitale;

2. observă că responsabilitatea Comisiei IMCO în cadrul procedurii bugetare vizează 
rubrica 1 „Piață unică, inovare și sectorul digital”, inclusiv liniile bugetare 03 02 
Programul privind piața unică, 03 03 Programul UE de luptă antifraudă și 03 05 
Programul „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal;

3. constată că aproape toate sectoarele economiei europene au fost grav afectate de criza 
generată de COVID-19; subliniază că, pentru o redresare de succes, este necesar ca statele 
membre să respecte normele pieței interne; subliniază că consumatorii își vor recâștiga 
încrederea în piața unică dacă li se asigură respectarea drepturilor; insistă că este necesar 
ca întreprinderile, în special IMM-urile, să fie sprijinite în tranziția și în dezvoltarea lor 
verde și digitală, precum și în accesul pe piața unică; este de părere că creditele alocate la 
rubrica 1 ar trebui majorate pentru a deveni o sursă solidă de finanțare dedicată 
sustenabilității, inovării, infrastructurii strategice și transformării digitale, făcând piața 
unică mai puternică și mai rezilientă, și prin investițiile într-o economie eficientă din 
punct de vedere energetic; subliniază că este necesar, în special, să se creeze sinergii între 
Programul privind piața unică și Instrumentul de redresare al Uniunii Europene (Next 
Generation EU), pentru a mobiliza investițiile necesare;

4. observă că criza de COVID-19 a demonstrat dependența pieței unice a UE de lanțurile de 
aprovizionare și de producătorii mondiali, precum și pericolele lipsei siguranței 
produselor; subliniază, prin urmare, importanța unei politici solide în favoarea 
consumatorilor, care să le ofere acestora protecție și previzibilitate atât offline, cât și 
online, și întreprinderilor încrederea necesară pentru a-și furniza bunurile și serviciile pe 
piața internă, asigurând, de asemenea, supravegherea pieței și respectarea dreptului 
Uniunii; evidențiază importanța aprofundării în continuare a pieței unice prin înlăturarea 
efectivă a obstacolelor din calea liberei circulații a bunurilor și serviciilor, observă, în 
acest sens, că 2021 va fi primul an în care se va aplica Programul privind piața unică și 
solicită majorarea substanțială a finanțării dedicate obiectivelor legate de IMM-uri, 
precum și o linie bugetară separată și consolidată privind supravegherea pieței; subliniază, 
de asemenea, că finalizarea pieței unice digitale ar trebui să rămână una dintre prioritățile 
bugetare-cheie și recunoaște importanța Programului Europa digitală pentru conceperea 
și sprijinirea transformării digitale a societății și economiei din Europa, care va fi esențială 
pentru dezvoltarea pieței unice digitale, asigurând totodată securitatea consumatorilor 
europeni;
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5. observă că infrastructura transfrontalieră este coloana vertebrală a pieței unice, permițând 
bunurilor, serviciilor, întreprinderilor și cetățenilor să circule liber peste frontiere; salută, 
așadar, finanțarea reformată a Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE), în 
scopul de a investi și a dezvolta în continuare infrastructurile paneuropene de transport, 
rețele digitale și rețele de energie; subliniază, de asemenea, că programele de e-guvernare 
care vizează modernizarea administrației publice și digitalizarea serviciilor publice oferă 
valoare adăugată pentru toți cei implicați în piața unică, în special cetățenii și 
întreprinderile, și solicită, prin urmare, alocarea de resurse suplimentare pentru 
implementarea integrală a portalului digital unic, care ar putea suferi întârzieri în mai 
multe state membre;

6. sprijină Comisia în abordarea sa care vizează îmbunătățirea și consolidarea noului 
Instrument de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal și a programului 
„Vamă”; atrage însă atenția că Comisia și statele membre au acumulat deja întârzieri în 
transpunerea planificată în practică a Codului vamal al Uniunii și regretă faptul că statele 
membre nu au suficiente resurse financiare și umane; subliniază importanța finanțării 
adecvate a soluțiilor inovatoare și a echipamentelor moderne pentru operațiunile vamale, 
în interesul unei mai mari eficiențe a întreprinderilor din UE și al simplificării protecției 
consumatorilor; salută, în acest sens, majorarea creditelor pentru linia bugetară 03 05 01, 
care ar putea da un impuls reducerii întârzierilor la transpunerea în practică a programului 
„Vamă”;

7. subliniază că principiul „valorii adăugate europene” ar trebui să reprezinte piatra de 
temelie a tuturor investițiilor finanțate de UE; atrage atenția că finanțarea din partea UE 
ar trebui să fie însoțită de rezultate cuantificabile, și nu de simple măsurători ale 
performanțelor, ceea ce va permite compararea și clasarea diferitelor programe ale UE în 
funcție de eficiența lor;

8. repetă că eficientizarea cheltuielilor și realizarea unor evaluări corespunzătoare ar putea 
genera economii, din care s-ar putea finanța activități viitoare;

9. subliniază importanța respectării depline a recomandărilor Curții de Conturi Europene, 
pentru a crește eficacitatea bugetului și a asigura un randament mai mare al investițiilor 
pentru cetățenii europeni; subliniază că bugetul ar trebui să fie transparent, pe înțelesul 
cetățenilor UE și bazat pe rezultate, pentru a spori eficiența și productivitatea instituțiilor 
publice;

10. invită Comisia să sprijine proiectele-pilot și propunerile de acțiuni pregătitoare care țin 
de competența IMCO.
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU TRANSPORT ȘI TURISM

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021
(2020/1998(BUD))

Raportor pentru aviz: Marian-Jean Marinescu

SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie 
competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 
adoptată:

 
A. întrucât sectorul transporturilor din Uniune este esențial pentru dezvoltarea 

economică, socială și de mediu a Uniunii și pentru sustenabilitatea acesteia, precum 
și pentru asigurarea accesibilității teritoriale și a conectivității tuturor regiunilor 
Uniunii, acordând o atenție deosebită regiunilor periferice, rurale, insulare și 
ultraperiferice;

B. întrucât transportul va fi esențial pentru realizarea neutralității climatice până în 
2050 și orice contribuție semnificativă a sectorului transporturilor la acest obiectiv 
va necesita investiții financiare publice și private enorme, specifice sectorului 
public, la nivelul UE și la nivel național, pentru a accelera trecerea la o mobilitate 
durabilă, sigură, inteligentă, interoperabilă și multimodală;

C. întrucât sectoarele transporturilor și turismului sunt printre cele mai afectate de 
recenta criză COVID-19; întrucât transportul s-a dovedit a fi vital pentru furnizarea 
tuturor bunurilor necesare, inclusiv echipamente medicale și sanitare pentru 
populația Uniunii, pe fondul crizei; întrucât redresarea sectoarelor transporturilor și 
turismului este esențială pentru buna funcționare a pieței interne a UE, precum și 
pentru conectivitate și competitivitate în UE, inclusiv în zonele îndepărtate și slab 
populate;

D. întrucât se estimează că sectorul transporturilor se va confrunta cu una dintre cele 
mai mari pierderi de valoare adăugată brută reală în 2020 (aproximativ 20 %), unele 
moduri de transport fiind deosebit de expuse, cum ar fi aviația, care se confruntă cu 
o pierdere de pasageri estimată la 60 % pe parcursul întregului an 2020; întrucât se 
estimează că ecosistemul turistic va înregistra cele mai mari pierderi de capital în 
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2020 (aproximativ 171 de miliarde EUR, 26,4 % din pierderile totale ale 
ecosistemelor) și reprezintă 22 % din necesarul de investiții;

E. întrucât este esențial să se garanteze că cetățenii europeni nu cad victime creșterii 
costurilor de transport legate de criza COVID-19,

1. constată cu oarecare preocupare că creditele de angajament alocate instrumentului 
de redresare Next Generation EU ca venituri la bugetul 2021 se ridică la 211 
miliarde EUR; aceasta reprezintă 126 % din creditele de angajament bugetar 
obișnuite ale Uniunii, care nu sunt supuse aceluiași nivel de control parlamentar; 

2. regretă profund reducerea foarte importantă a contribuției Next Generation EU la 
programul InvestEU, de la 30,3 miliarde EUR la 5,6 miliarde EUR în următorul 
CFM, astfel cum s-a preconizat în cadrul Consiliului European din iulie; în 
consecință, propunerea Consiliului de a majora bugetul anual pentru 2021 al 
Programului InvestEU cu 551 de milioane EUR la această linie bugetară este departe 
de a compensa reducerea dramatică a contribuției preconizate de 9 645 de miliarde 
EUR a Next Generation EU la programul InvestEU pentru 2021 și, prin urmare, este 
în mod clar insuficientă; insistă asupra includerii noii componente de politică 
europeană strategică pentru investiții în programul InvestEU, care să includă 
oportunități de investiții esențiale pentru infrastructuri de transport durabile și 
sigure, soluții și echipamente de mobilitate și pentru implementarea de tehnologii 
inovatoare, contribuind la creșterea coeziunii economice, teritoriale și sociale și la 
maximizarea impactului și a valorii adăugate a sprijinului financiar al UE; reiterează 
că programul InvestEU ar trebui să fie esențial pentru sprijinirea operațiunilor de 
promovare a turismului inovator și digital și durabil;

3. [02 03 01] reiterează rolul esențial al Mecanismului pentru interconectarea Europei 
(MIE) în promovarea dezvoltării unei rețele transeuropene (TEN-T) de înaltă 
performanță durabile, sigure, multimodale, interoperabile și interconectate în 
domeniul transporturilor, al energiei și al infrastructurii serviciilor digitale, precum 
și în realizarea obiectivelor Pactului ecologic european, promovarea mobilității 
inteligente și durabile, inclusiv creșterea transportului feroviar și a transportului de 
mărfuri pe căi navigabile interioare; consideră inacceptabile reducerile drastice de 
angajamente pentru sectoarele energetic și digital ale MIE și reducerea globală a 
bugetului MIE față de propunerea inițială a Parlamentului European; 

consideră deosebit de inacceptabil faptul că, în urma Consiliului European din iulie, 
creditele de angajament pentru MIE Transport 2021-2027 vor fi mai mici chiar și 
decât cele ale CFM 2014-2020, iar poziția Consiliului prevede o reducere de 227,3 
milioane EUR față de proiectul de buget 2021, care ar fi total insuficient, având în 
vedere nevoile sectorului; prin urmare, solicită un buget MIE în conformitate cu 
poziția Parlamentului European privind CFM1; reamintește că planificarea 
cheltuielilor pe termen scurt, mediu și lung ale MIE ar trebui să ia în considerare o 
abordare orientată spre rezultate și să urmărească valoarea adăugată a UE, inclusiv 

1 17,746 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027 la prețurile din 2018 (o medie de 2,542 
miliarde EUR pe an).
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prin sinergii între sectoare precum transporturile, energia, turismul și digitalizarea;

4. [02 03 01] regretă profund concluziile Consiliului convenite de statele membre la 
21 iulie 2020, cu privire la prealocarea a 1 384 de milioane EUR din pachetul 
general al MIE pentru finalizarea legăturilor feroviare transfrontaliere majore care 
lipsesc între țările beneficiare ale fondurilor de coeziune; reamintește că finanțarea 
MIE se bazează pe competitivitatea proiectelor pentru UE-27 și nu este dedicată 
doar țărilor beneficiare ale Fondului de coeziune și, prin urmare, nu este posibil să 
se prealoce fonduri unui proiect specific al unui număr limitat de state membre; 
solicită Parlamentului să își confirme poziția prin alocarea întregii sume din MIE 
pentru UE-27;

5. [02 10 01] ia notă de ușoara creștere a bugetului Agenției Uniunii Europene pentru 
Siguranța Aviației (AESA) pentru 2021, dar regretă că alocarea prevăzută în poziția 
Consiliului este inferioară celei a proiectului de propunere de buget; reiterează că 
AESA este clasificată drept o „agenție de investiții strategice europene” care, în 
2018, a primit noi sarcini esențiale semnificative; reamintește performanța și 
investițiile puternice ale resurselor EASA în contextul Pactului verde european (de 
exemplu, programul de etichetare ecologică al AESA) și al gestionării sanitare a 
crizelor din 2020 prin care se pune în aplicare Protocolul privind sănătatea aviației, 
în strânsă coordonare cu ECDC, pentru a permite revenirea operațiunilor aeriene 
sigure în interiorul UE și la nivel mondial; 

reamintește eforturile AESA, și anume activitățile sale privind redresarea ecologică 
a industriei aviatice din UE, inclusiv reînnoirea flotelor companiilor aeriene cu 
aeronave care îndeplinesc cele mai ridicate cerințe de certificare ecologică; 
reamintește, de asemenea, importanța transportului aerian și a infrastructurilor sale 
(de exemplu, a aeroporturilor) pentru asigurarea interoperabilității cu alte mijloace 
de transport, în special cu transportul feroviar și valoarea adăugată a acestuia în ceea 
ce privește conectivitatea, conexiunile și serviciile pe distanțe lungi către regiunile, 
teritoriile și insulele periferice; solicită, prin urmare, o majorare cu 16,45 % a 
bugetului agenției pentru 2021 în comparație cu 2020 și creșterea ulterioară 
confirmată în următorul CFM pentru a permite o consolidare a AESA în vederea 
progresului treptat al inițiativei privind cerul unic european, printre altele;

6. [02 10 02] ia notă cu satisfacție de creșterea semnificativă a bugetului Agenției 
Europene pentru Siguranță Maritimă (EMSA) pentru 2021; solicită ca creșterile 
ulterioare să fie confirmate în următorul CFM pentru a consolida EMSA;

7. [02 10 03] regretă reducerea bugetului pe 2021 al Agenției Uniunii Europene pentru 
Căile Ferate (ERA), al cărei rol este esențial pentru realizarea unei treceri durabile 
de la transportul rutier la cel feroviar și realizarea de progrese în instituirea spațiului 
feroviar unic european; observă că o astfel de scădere este, în mod deosebit, 
regretabilă, deoarece 2021 va fi Anul european al căilor ferate; solicită, prin urmare, 
ca bugetul ERA să fie cel puțin menținut la nivelul din 2020, în valoare de 27,44 
milioane EUR, și ca majorarea procentuală planificată în proiectul de buget pentru 
anii următori să fie aplicată peste această limită; salută lansarea de către Comisie a 
unei licitații pentru un proiect-pilot privind revitalizarea trenurilor de noapte 
transfrontaliere; încurajează Comisia să promoveze în continuare revitalizarea 
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trenurilor europene de noapte confortabile, ca o alternativă posibilă și sustenabilă la 
zborurile pe distanțe scurte și la deplasarea cu automobilul pe distanțe lungi;

8. [05 05 03 ] regretă reducerea bruscă a contribuției Fondului de coeziune la MIE în 
domeniul transporturilor (cu 18,9 % mai puțin pentru creditele de angajament); 
solicită reinstituirea contribuției la nivelul din 2020 pentru a reflecta rolul crucial al 
politicii Uniunii în domeniul transporturilor și al investițiilor în promovarea și 
consolidarea coeziunii teritoriale, sociale și economice în Uniune; consideră că 
proiectele de transport finanțate din Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDR) și din Fondul de coeziune (FC) trebuie să acorde prioritate dezvoltării și 
finalizării rețelelor TEN-T centrale și globale;

9. [09 03 01] subliniază importanța investițiilor necesare pentru sectorul 
transporturilor în cadrul Fondului pentru o tranziție echitabilă, pentru a asigura o 
tranziție echitabilă, favorabilă incluziunii și acceptabilă din punct de vedere social 
la neutralitatea climatică, în care nimeni nu este lăsat în urmă; subliniază 
necesitatea de a sprijini perfecționarea și recalificarea lucrătorilor și a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă în sectorul transporturilor, investițiile 
productive și sustenabile în IMM-uri, precum și investițiile în mobilitatea 
inteligentă și durabilă, precum și infrastructura de transport care respectă mediul; 
totuși, regretă profund reducerile propuse din CFM și Next Generation UE pentru 
Fondul pentru o tranziție echitabilă, recent adoptate de Consiliu, care ar putea avea 
un impact asupra bugetului pe 2021;

10. [13 04 01] regretă profund faptul că propunerea noii comisii pentru CFM prevede o 
reducere cu 75 % a angajamentelor pentru mobilitatea militară în cadrul pilonului 
transport, care are ca scop adaptarea unor părți ale rețelelor TEN-T pentru o utilizare 
dublă a infrastructurii de transport în vederea îmbunătățirii mobilității civile și 
militare; această reducere limitează, de facto, acest nou obiectiv de politică al 
Uniunii la acțiuni pur simbolice; solicită să se restabilească nivelul inițial și să se 
stabilească, în consecință, nivelul angajamentelor pentru 2021;

11. [nou] regretă lipsa de disponibilitate a Comisiei pentru a crea o alocare specifică și 
un program specific pentru turismul durabil la nivel european, inclusiv alocarea unui 
buget de 300 milioane EUR, astfel cum a solicitat Parlamentul European în mod 
repetat și regulat; reiterează necesitatea de a crea o nouă linie bugetară pentru a lua 
în considerare un sector care are legături puternice cu transportul, a fost grav afectat 
de criza COVID-19 și este foarte important pentru economia UE, competitivitate, 
ocuparea forței de muncă și dezvoltarea socială;

12. reiterează importanța unui sistem de resurse proprii mai simplu și mai eficient, 
capabil să genereze o reducere substanțială a ponderii contribuțiilor bazate pe VNB 
și să garanteze finanțarea adecvată a cheltuielilor UE;

13. reiterează rolul important al parteneriatelor europene pentru îmbunătățirea 
performanței și siguranței sectorului transporturilor și pentru promovarea reducerii 
emisiilor generate de sectorul transporturilor pe baza progresului tehnologic și a 
normelor; subliniază că programele de finanțare ale UE, cum ar fi Orizont Europa, 
ar putea juca un rol esențial în promovarea parteneriatelor cu țările UE, sectorul 
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privat, fundațiile și alte părți interesate; solicită ca astfel de inițiative – de exemplu, 
crearea unui parteneriat european pentru sectorul maritim – să primească o finanțare 
adecvată pentru a contribui la realizarea acestor obiective; regretă însă profund 
reducerile sugerate din CFM și Next Generation UE pentru Fondul pentru o tranziție 
echitabilă, recent adoptate de Consiliu, care ar putea avea un impact asupra 
bugetului pe 2021;

14. reamintește că investițiile publice în infrastructură sunt deosebit de sensibile la 
riscurile asociate fraudei; subliniază importanța garantării unui proces transparent 
și competitiv de achiziții publice pentru proiectele de infrastructură de transport de 
mare anvergură finanțate de UE; 

15. subliniază că slaba calitate a transporturilor contribuie la un nivel scăzut al 
investițiilor, la disparități regionale și lacune de incluziune care afectează negativ 
mediul de afaceri și pun în pericol eforturile de coeziune; insistă, prin urmare, asupra 
faptului că investițiile sunt necesare în special în zonele în care infrastructura de 
transport se află într-o situație precară; subliniază că subdezvoltarea infrastructurii 
este adesea cauzată de slaba capacitate instituțională locală și, prin urmare, 
investițiile ar trebui să fie însoțite de asistență tehnică și supraveghere substanțială 
din partea UE;

16. ia act cu preocupare de absența resurselor pentru stimularea eforturilor de 
finalizare a rețelei globale, care are o valoare socioeconomică fundamentală, în 
special pentru zonele periferice în care îmbunătățirea mobilității este unul dintre 
factorii-cheie în evitarea depopulării și a declinului economic;

17. subliniază necesitatea de a raționaliza utilizarea resurselor alocate pentru a stimula 
și dezvolta sectoarele transporturilor și turismului, precum și necesitatea de a 
promova o reducere semnificativă a birocrației, pentru a reduce timpul de punere 
în aplicare și costurile rețelei europene de infrastructură care este încă incompletă.
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 
(2020/1998(BUD))

Raportoare pentru aviz: Andżelika Anna Możdżanowska

SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie 
competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 
adoptată:

1. solicită un buget al Uniunii solid și ambițios pentru 2021 pentru a atenua impactul 
socio-economic al crizei provocate de COVID-19 și pentru a sprijini redresarea Uniunii, 
a spori coeziunea și reziliența, precum și convergența economică, socială și regională, a 
sprijini creșterea echitabilă, favorabilă incluziunii și durabilă și a accelera punerea în 
aplicare a priorităților și obiectivelor fundamentale ale Uniunii, cum ar fi coeziunea 
socială, economică și teritorială și dezvoltarea regională, acțiunile climatice, Pactul 
verde european, Acordul de la Paris, principiul de „a nu provoca prejudicii 
semnificative”, tranziția echitabilă către o economie neutră din punctul de vedere al 
emisiilor de dioxid de carbon până în 2050, obiectivele de dezvoltare durabilă, Pilonul 
european al drepturilor sociale, transformarea digitală, inovarea și gestionarea migrației 
pe baza solidarității, a cooperării și a responsabilității comune; subliniază că pandemia 
de COVID-19 a creat multiple provocări socio-economice noi și neașteptate la care 
Uniunea și statele sale membre trebuie să răspundă în mod hotărât și să ofere soluții 
echitabile și eficiente atât la nivelul Uniunii, cât și la nivelul statelor membre;

2 își reafirmă poziția privind adoptarea unui buget pe 2021 în valoare de 
192,1 miliarde EUR la prețuri curente sub formă de credite de angajament și solicită din 
nou credite suplimentare considerabile pe lângă această poziție pentru a contracara 
efectele socio-economice ale crizei de COVID-19; regretă, în acest sens, lipsa de 
ambiție și hotărâre de care a dat dovadă Comisia în propunerea sa privind proiectul de 
buget pe 2021, care reprezintă o reducere a creditelor de angajament cu 9,8 % față de 
bugetul pe 2020 și conține reduceri semnificative la politicile și programele de bază ale 
Uniunii, cum ar fi coeziunea, dezvoltarea regională, agricultura, sprijinul pentru IMM-
uri, sănătatea, cercetarea și inovarea; subliniază că nu se poate considera că aceste 
reduceri sunt compensate de sumele suplimentare alocate pentru programul 
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Next Generation EU și solicită adăugarea în bugetul pe 2021 a unor sume suplimentare 
semnificative pentru politicile și programele menționate mai sus;

3. reamintește că coeziunea este o competență partajată între UE și statele membre și că, în 
calitate de principală politică eficientă de investiții publice, aceasta va juca un rol major 
în atenuarea impactului economic și social și va juca, de asemenea, un rol esențial în 
procesul de redresare în urma consecințelor pandemiei de COVID-19; subliniază că 
coeziunea este o politică fundamentală și cea mai recunoscută politică care a conturat 
Uniunea așa cum o cunoaștem astăzi, se bazează pe solidaritate și are drept scop 
reducerea disparităților economice, sociale și teritoriale dintre statele membre, precum 
și consolidarea rezilienței economice, teritoriale și sociale în cadrul UE și al regiunilor 
pentru o dezvoltare mai armonioasă, care va ajuta Uniunea să rămână competitivă la 
nivel mondial, iar realizarea acestor obiective este posibilă numai dacă acestea sunt 
finanțate în mod corespunzător; subliniază în acest context că programele gestionate în 
cadrul fondurilor structurale și de investiții europene (ESI) sprijină și contribuie în mod 
semnificativ la soluții sustenabile de creștere economică echitabilă și favorabilă 
incluziunii, la Pactul verde european, investiții și competitivitate, precum și la condiții 
de muncă și de viață sigure și de înaltă calitate ale cetățenilor, inclusiv egalitatea de 
șanse, justiția socială și nediscriminarea; evidențiază rolul semnificativ al fondurilor ESI 
în realizarea unei transformări economice și tranziții ecologice inovatoare și inteligente, 
către o Uniune eficientă din punctul de vedere al consumului de energie și al utilizării 
resurselor și neutră din punct de vedere climatic; subliniază că, pentru a maximiza 
impactul fondurilor ESI, este esențial ca autoritățile statelor membre de la toate 
nivelurile să colaboreze strâns și să lucreze în parteneriat cu angajatorii, sindicatele, 
mediul academic, organizațiile neguvernamentale și alte părți interesate;

4. constată că bugetul pentru anul 2021 reprezintă primul exercițiu financiar din noua 
perioadă de programare 2021-2027 și că acesta ar trebui să reflecte principiile și 
prioritățile unui cadru financiar multianual (CFM) actualizat și reorientat și să 
contribuie în mod eficace la atenuarea impactului social, economic și sanitar al 
pandemiei de COVID-19 în mod echitabil, incluziv, sustenabil și rezilient, luând 
totodată în considerare normele și principiile bugetare care vor asigura o executare 
imediată și eficace, adaptată nevoilor specifice ale regiunilor; reamintește în acest 
context că trebuie adoptate cât mai curând posibil regulamentul necesar și documentele 
de monitorizare;

5 subliniază necesitatea unor măsuri de urgență consolidate și specifice pentru a sprijini 
rapid și eficient cetățenii, lucrătorii, persoanele care desfășoară o activitate independentă 
și sectoarele afectate mai puternic de criza de COVID-19, pentru a evita divergențe și 
mai mari între statele membre și între regiuni; solicită majorarea semnificativă a 
resurselor pentru a combate inegalitățile sociale și de gen, sărăcia și șomajul, acordând o 
atenție deosebită tinerilor și grupurilor vulnerabile;

6. recunoaște că acordul Consiliului European privind Instrumentul de redresare al Uniunii 
Europene (Next Generation EU) reprezintă un prim pas important către o redresare 
echitabilă, favorabilă incluziunii, durabilă și rezilientă a Uniunii; regretă, cu toate 
acestea, reducerile masive la nivelul componentei de granturi a Next Generation EU în 
acordul final, care perturbă puternic echilibrul dintre granturi și împrumuturi și care au 
dus la reduceri masive în ceea ce privește suplimentările pentru Orizont Europa, 
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InvestEU, dezvoltarea rurală (FEADR), REACT-EU și Fondul pentru o tranziție justă 
(JTF), la retragerea suplimentărilor pentru „UE pentru sănătate”, Instrumentul de 
vecinătate, cooperarea pentru dezvoltare și cooperarea internațională (IVCDCI) și 
ajutorul umanitar, precum și la anularea completă a Instrumentului de sprijin pentru 
solvabilitate; atrage atenția asupra faptului că aceste reduceri vor periclita grav 
eforturile de redresare;

7. subliniază necesitatea de a asigura un nivel suficient de credite de plată în cadrul 
bugetului pentru exercițiul financiar 2021, care va ține seama de volumul 
angajamentelor restante la sfârșitul exercițiului 2020 pentru a evita acumularea de 
creanțe neplătite din CFM 2014-2020 și a finanța concentrarea cheltuielilor în perioada 
inițială legate de pandemia de COVID-19; constată că, din cauza întârzierilor în 
executarea perioadei de programare 2014-2020, majoritatea plăților corespunzătoare vor 
fi efectuate în perioada 2021-2022; evidențiază precizia sporită a previziunilor statelor 
membre, care trebuie să fie luate în considerare pe deplin în bugetul pentru 
exercițiul 2021; subliniază, prin urmare, că este necesar un plan de plăți credibil pentru 
întregul CFM 2021-2027, care să prevadă plăți suficiente în primii ani, cu posibilitatea 
de reportare a plăților neutilizate în următorii ani, cu ajutorul unor instrumente speciale 
plasate peste plafoanele de plăți ale CFM;

8. reafirmă că revizuirea sistemului de resurse proprii ale UE și introducerea unui pachet 
de noi resurse proprii începând de la 1 ianuarie 2021, pe baza unui calendar obligatoriu 
din punct de vedere juridic, este extrem de importantă pentru a răspunde nevoilor 
financiare mai mari legate de sprijinirea redresării și îndeplinirea altor priorități și 
obiective ale Uniunii; îndeamnă statele membre să convină rapid asupra majorării 
plafoanelor aferente resurselor proprii și să adopte rapid propunerile legislative prin care 
vor fi introduse resurse proprii noi;

9. salută creșterea flexibilității și simplificarea programelor în cadrul politicii de coeziune 
– creșterea cofinanțării, utilizarea fondurilor UE împotriva crizei – introduse în martie și 
aprilie 2020 și consideră că acestea ar trebui menținute și în CFM 2021-2027 drept un 
mecanism care va avea rol de garant al economiei UE în perioade dificile și 
imprevizibile, fără a afecta principiile și obiectivele fundamentale ale politicii de 
coeziune și cu respectarea deplină a normelor aplicabile pentru buna gestionare a 
resurselor și pentru transparența cheltuirii lor;

10. ia act de măsurile de redresare aprobate și salută măsurile deja aprobate, cum ar fi 
extinderea Fondului de solidaritate al UE pentru a acoperi urgențele în materie de 
sănătate publică, punând la dispoziție aproape 800 de milioane EUR în 2020, precum și 
Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus (CRII și CRII+), care vizează să 
furnizeze lichidități în valoare de 8 miliarde EUR pentru a accelera investițiile publice 
europene în valoare de până la 37 de miliarde EUR, menite să acorde sprijin cetățenilor, 
regiunilor și țărilor afectate cel mai puternic de pandemia de coronavirus;

11. recunoaște că rezoluția legislativă din 17 aprilie 20201 prin care au fost aprobate măsuri 
specifice pentru a asigura o flexibilitate excepțională privind utilizarea fondurilor ESI ca 
răspuns la epidemia de COVID-19 a reprezentat o măsură importantă; constată că acest 
lucru va duce la accelerarea punerii în aplicare a acestora și, prin urmare, la creșterea 

1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0050.
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nevoilor de credite de plată, care trebuie să se reflecte în bugetul pentru anul 2021; 
consideră că măsurile specifice care s-au soldat cu rezultate remarcabile trebuie utilizate 
în continuare;

12. salută propunerea Comisiei de a nu solicita statelor membre rambursarea prefinanțărilor 
neutilizate care au fost plătite la începutul exercițiului, și anume prevederea că statele 
membre nu vor trebui să returneze Comisiei fondurile rămase din cheltuielile 
planificate, deoarece aceasta ar putea crea consecințe negative pentru realizarea 
proiectelor în curs de dezvoltare, recunoscând în același timp faptul că acest lucru ar 
putea crea un deficit financiar în bugetul pe 2020 (prefinanțarea constituie veniturile 
alocate pentru bugetul UE) și, prin urmare, ar putea genera o necesitate mai mare de 
credite de plată în bugetul pentru 2021; subliniază necesitatea unei prefinanțări 
suficiente pentru programele de coeziune din cadrul CFM 2014-2020, la un nivel de 
3 % în temeiul actelor legislative în vigoare;

13. subliniază importanța de a integra dimensiunea de gen în bugetul UE, inclusiv în 
politica de coeziune, deoarece este o modalitate eficientă de a reduce decalajul ce 
afectează încă femeile în societatea noastră, inclusiv în ceea ce privește participarea lor 
la piața muncii; solicită elaborarea unor instrumente de integrare a dimensiunii de gen în 
buget la nivelul Uniunii;

14. salută propunerea de creare a unui program REACT-EU, care va pune la dispoziția 
FEDR și a FSE, precum și a FEAD fonduri suplimentare pentru lupta împotriva 
efectelor pandemiei de COVID-19; solicită punerea rapidă în aplicare a acestui program 
și demararea plăților cât mai curând în 2021;

15. invită statele membre să își împărtășească în mod clar și hotărât ambițiile și așteptările 
de după criză, precum și să recunoască rolul lor comun în pregătirea unei abordări 
coordonate la nivelul UE, care va permite obținerea unor rezultate măsurabile și de 
înaltă calitate, ce vor conduce la o creștere sustenabilă pe termen lung și la prosperitate 
generală;

16. solicită o finanțare mai directă pentru orașele europene, ca vectori importanți ai 
redresării și ai soluțiilor pentru aspectele legate de climă.
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 
(2020/1998(BUD))

Raportor pentru aviz: Petri Sarvamaa

SUGESTII

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru bugete, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. regretă că, potrivit plafonului revizuit propus la noua rubrică 3 a cadrului financiar 
multianual (CFM) 2021-2027, principalele categorii de cheltuieli ale politicii agricole 
comune (PAC) vor fi probabil reduse în 2021, și anume plățile directe, măsurile de piață 
și dezvoltarea rurală; amintește rezoluțiile precedente ale Parlamentului în care se cere 
să se mențină finanțarea PAC pentru perioada 2021-2027 cel puțin la nivelurile actuale 
în termeni reali; atrage atenția că unele sectoare agricole au fost rău lovite de epidemia 
de COVID-19, iar posibilele reduceri vor duce la agravarea crizei provocate de această 
epidemie, întinzându-se și la alte sectoare;

2. regretă propunerea de reducere a bugetului PAC din cadrul propunerii de CFM a 
Consiliului, în special având în vedere noile solicitări ca acest buget să contribuie la 
obiectivele Uniunii în materie de climă și de biodiversitate, în conformitate cu 
obiectivele stabilite de Acordul de la Paris și, de asemenea, în ceea ce privește 
securitatea alimentară, creșterea economică, echilibrul teritorial și social, sănătatea și 
crizele economice, cum ar fi criza provocată de pandemia de COVID-19, precum și alți 
factori care afectează securitatea alimentară; reamintește că reducerile bugetului PAC s-
au ținut lanț, iar fondurile de la bugetul PAC au fost transferate către alte rubrici;

3. este de acord cu ideea din proiectul de buget general pentru 2021, că faptul că o nouă 
reformă a PAC se va aplica numai după 2021 nu trebuie să ducă la nerealizarea 
obiectivelor Pactului verde european; își exprimă speranța că, deși în 2021 PAC va fi 
implementată în conformitate tot cu normele din 2014-2020, alegerile și măsurile 
aplicate pe teren vor duce la mai multe schimbări pozitive și ne vor orienta către o 
tranziție cu adevărat sustenabilă, inclusiv în interesul agricultorilor, al securității 
alimentare și al viitorului agriculturii în Uniune;
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4. constată că pentru agricultură s-au alocat 55 182 milioane EUR sub formă de credite de 
angajament și 54 879,9 milioane EUR sub formă de credite de plată; este preocupat de 
reducerea drastică cu 7,4 % a creditelor destinate Fondului european de garantare 
agricolă (FEGA) (cu 3 231 milioane EUR mai puțin în credite de angajament și cu 3 
215 milioane EUR mai puțin în credite de plată) comparativ cu bugetul pentru exercițiul 
financiar 2020; constată că creditele Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR) sunt majorate la 15 002,9 milioane EUR (+2,1 %) în angajamente și la 14 715 
milioane EUR (+12,2 %) în credite de plată față de bugetul pentru 2020; ia act de 
transferul net de 753,9 milioane EUR de la FEGA la FEADR;

5. îndeamnă Consiliul să îi dea Uniunii posibilitatea de a-și îndeplini angajamentele, 
punând la dispoziție fonduri suficiente pentru aprovizionarea cu alimente sigure și de 
calitate superioară, pentru combaterea schimbărilor climatice, pentru protecția mediului 
și pentru Mecanismul pentru o tranziție justă și Fondul pentru o tranziție justă, de care 
sectorul agricol trebuie să beneficieze considerabil pentru a atinge obiectivele Pactului 
verde european; subliniază că dacă fermierilor li se impun cerințe de sustenabilitate mai 
stricte pentru a ajuta la îndeplinirea obiectivelor climatice și de mediu în 2030, atunci ei 
vor trebui să facă investiții majore pentru a evita o scădere a producției și a veniturilor 
din cauza costurilor mai mari și că acest lucru nu se poate realiza fără finanțare adecvată 
din partea PAC; 

6. atrage atenția că criza provocată de COVID-19 a avut consecințe grave pentru 
numeroase ferme din Uniune, scoțând în evidență importanța producției și distribuției 
de alimente în Uniune; insistă asupra nevoii de a facilita accesul la finanțare pentru a se 
putea achiziționa tehnologii de ultimă generație în agricultură; reamintește că securitatea 
alimentară și sustenabilitatea lanțului alimentar sunt prioritare și necesită investiții și 
sprijin pentru fermieri și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din zonele rurale; 
subliniază, prin urmare, că este nevoie de un FEADR viguros și că fondurile din Next 
Generation EU pe 2021 trebuie cheltuite rapid, având în vedere necesitatea urgentă de a 
concentra în prima parte a perioadei angajamentele Uniunii din acest nou instrument de 
redresare;

7. subliniază că, potrivit avizului Curții de Conturi nr. 5/20201, legătura dintre performanță 
și finanțare în cadrul Fondului pentru o tranziție justă nu este prea pronunțată, existând 
un risc mare de a pompa noi și noi fonduri într-o tranziție mereu nereușită; subliniază că 
o analiză temeinică a nevoilor ar contribui la o mai bună alocare a resurselor financiare 
ale Uniunii și ar viza obiectivele care trebuie îndeplinite;

8. constată cu regret că proiectul de buget general pentru 2021 nu indică contribuția 
diferitelor instrumente, inclusiv a PAC, la finanțarea biodiversității; reafirmă că 
Uniunea ar trebui să își monitorizeze cheltuielile legate de biodiversitate pentru a-și 
îndeplini obligațiile de raportare care îi revin în temeiul Convenției privind diversitatea 
biologică;

9. consideră că reducerea creditelor pentru promovarea produselor agricole (cu 4 milioane 

1 Avizul nr. 5/2020 [prezentat în temeiul articolului 288 alineatul (4) și al articolului 322 alineatul (1) 
litera (a) TFUE] referitor la propunerile 2020/0006 (COD) ale Comisiei din 14 ianuarie 2020 și din 28 mai 2020 
de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru o tranziție justă, 
disponibil la adresa https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_05/OP20_05_ro.pdf
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EUR mai puțin, adică o scădere de 2,1 %) și oferta limitată de credite pentru măsurile 
de intervenție pe piețele agricole, cum ar fi depozitarea privată și intervenția publică (10 
milioane EUR) nu par să fie pe fază cu situația încă instabilă de pe piețele agricole și cu 
necesitatea de a revigora producția și consumul de produse agricole pe piața unică și pe 
piețele externe;

10. solicită ca o parte din creditele planului de redresare prevăzute în contextul FEADR 
pentru anii 2022, 2023 și 2024 să fie pusă la dispoziție pentru plățile în avans începând 
cu 2021 pentru a participa la redresarea sectoarelor agricole și a zonelor rurale ale 
Uniunii;

11. insistă pe ideea că, la revizuirea proiectului de buget general pe 2021 prin scrisoare 
rectificativă, Comisia trebuie să își ajusteze cifrele printr-o majorare pentru a răspunde 
crizelor piețelor din anumite sectoare agricole cheie și anumite zone rurale ale Uniunii 
lovite de criza provocată de COVID-19 și a le ajuta să se redreseze; atrage atenția că în 
unele state membre o serie de măsuri de sprijin pentru combaterea efectelor pandemiei 
nu au putut fi aplicate, semn că ar trebui adaptate mai bine nevoilor specifice ale 
diferitelor sectoare agricole;

12. subliniază că au avut loc deturnări ale ajutoarelor acordate de Uniune pentru agricultură; 
subliniază, în acest context, că este important ca în viitor ajutoarele acordate de Uniune 
pentru agricultură să depindă de o analiză a situației statului de drept în statele membre;

13. subliniază importanța fermelor mici în zonele rurale, care necesită o atenție deosebită și 
resurse financiare sporite;

14. reamintește că bugetul Uniunii, prin programele de dezvoltare rurală și programele 
Orizont Europa și parteneriatul european pentru inovare (PEI), este important pentru a 
sprijini cercetarea și inovarea în sectoarele alimentar și agricol, precum și pentru 
înlocuirea combustibililor fosili și bioeconomia surselor de energie regenerabile în 
tranziția către o utilizare a terenurilor mai sustenabilă și orientată spre viitor și către o 
economie circulară fără emisii de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor;

15. subliniază necesitatea de a dedica sectorului agroalimentar o parte semnificativă a 
fondurilor din programul Orizont Europa, în special în contextul mai larg al strategiei 
„De la fermă la consumator”; este convins că cercetarea, dezvoltarea și inovarea sunt 
importante în acest sector și că este necesar să se garanteze că rezultatele cercetării și 
inovării ajung la nivelul fermelor; sprijină majorarea creditelor alocate programului 
pentru a garanta alimente sigure și de calitate ridicată și forme inovatoare de agricultură 
în Uniune și reamintește, de asemenea, că serviciile de consultanță adecvate pentru 
fermieri și alți operatori din mediul rural joacă un rol important în atingerea acestor 
obiective;

16. se arată încă o dată preocupat de consecințele pe care le are asupra pieței și bugetului 
retragerea fără acord a Regatului Unit din Uniune; solicită să se aloce resurse 
suplimentare pentru măsuri de piață, pentru a avea siguranța că sunt disponibile imediat 
suficiente mijloace, în cazul unor noi perturbări ale pieței; se opune ferm oricărei 
reduceri neprevăzute a alocărilor PAC în 2021, în cazul în care nu se ajunge la niciun 
acord între Uniune și Regatul Unit;
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17. reamintește că toate noile cerințe de sustenabilitate pentru producători ar trebui finanțate 
și sprijinite corespunzător, deoarece Comisia consideră că PAC este un cadru adecvat 
pentru a contribui la atingerea obiectivelor aplicabile ale Pactului verde european; 
consideră lăudabilă intenția de a determina cele mai bune metode de stabilire a unor 
criterii minime obligatorii pentru achizițiile publice de produse alimentare sustenabile în 
al treilea trimestru din 2021 și cere să se acorde mai multă atenție aspectelor legate de 
sustenabilitate;

18. critică faptul că în propunerea Comisiei bugetul pentru programul POSEI a fost redus cu 
9 milioane EUR, adică o scădere de 3,9 %, deși Comisia s-a angajat de mai multe ori să 
păstreze același nivel de sprijin pentru regiunile ultraperiferice ale Uniunii; cere să se 
mențină cel puțin nivelul de sprijin actual, așa cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 
228/2013 al Parlamentului European și al Consiliului2; subliniază că programul POSEI 
are o importanță vitală pentru menținerea activității agricole și aprovizionarea cu 
alimente și produse agricole în regiunile ultraperiferice și că trebuie deci să beneficieze 
de resurse adecvate; reamintește problemele socio-economice specifice ale acestor 
regiuni din cauza situației lor geografice, în special depărtarea, insularitatea, suprafața 
redusă, relieful și clima dificile, astfel cum se recunoaște la articolul 349 din TFUE;

19. propune să se asigure o finanțare suficientă pentru utilizarea și dezvoltarea de noi 
tehnici de ameliorare a speciilor și cercetarea în domeniu, cu scopul de a îmbunătăți 
sustenabilitatea și competitivitatea agriculturii și adaptarea ei la schimbările climatice;

20. consideră că acordul comercial dintre Uniune și Mercosur va aduce noi probleme pentru 
multe sectoare agricole, în special pentru producția de carne, și îi reamintește Comisiei 
că trebuie menținute condiții de concurență loială în sectorul agricol; subliniază că va 
trebui să se facă față unor posibile efecte negative similare cauzate de alte acorduri 
comerciale și măsuri tarifare impuse de țări terțe și solicită resurse bugetare, necesare 
pentru a lua măsuri de piață în favoarea sectoarelor afectate;

21. reamintește că pentru a mări securitatea alimentară și reziliența și sustenabilitatea 
lanțului alimentar este nevoie de investiții în fermieri, cooperative și IMM-uri și arată că 
actuala criză COVID-19 a pus în lumină rolul strategic jucat de agricultură în evitarea 
unei crize alimentare, prin furnizarea de alimente sigure și de înaltă calitate la prețuri 
accesibile; se bucură că agricultura se numără printre beneficiarii sprijinului pentru 
investiții acordat prin FEADR în pachetul de redresare; solicită ca creditele din pachetul 
de redresare să fie executate și începând cu 2021; consideră, de asemenea, că agricultura 
și securitatea lanțului alimentar nu ar trebui să sufere din cauza unor cerințe oneroase; 
felicită Comisia pentru intenția de a elabora un plan de urgență pentru sectorul alimentar 
pe timp de criză în al patrulea trimestru al anului 2021;

22. îndeamnă statele membre să se ocupe de problema demografică și a neînnoirii 
generațiilor cu care se confruntă sectorul agricol și insistă în continuare să se prevadă 
suficiente măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri și egalitatea de gen în zonele rurale;

23. subliniază că dacă nu se revizuiesc din temelii finanțarea și modul de funcționare ale 

2 Regulamentul (UE) nr. 228/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 martie 2013 privind 
măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 247/2006 al Consiliului (JO L 78, 20.3.2013, p. 23).
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rezervei pentru situații de criză în agricultură, Uniunea nu va putea răspunde prompt și 
eficient la alte perturbări ale pieței; reiterează, prin urmare, propunerea Parlamentului 
European de a revizui finanțarea și funcționarea rezervei pentru situații de criză în 
domeniul agricol în contextul negocierii reglementării de tranziție a PAC;

24. salută crearea unui fond de rezervă pentru situații de criză în valoare de 450 milioane 
EUR pe an, la prețurile din 2018, și repetă încă o dată că utilizarea fondului nu ar trebui 
să ducă la reduceri corespunzătoare ale plăților directe pentru anii următori;

25. subliniază că sancțiunile legate de intervenția militară rusă în Ucraina sunt încă 
justificate, în ciuda impactului negativ asupra sectorului agricol; pledează pentru o 
alocare justă a bugetului pentru a atenua aceste efecte;

26. cere cu fermitate ca standardele aplicabile produselor agricole importate din afara 
Uniunii să fie echivalente standardelor Uniunii și reamintește că, în recenta Strategie 
„De la fermă la consumator”, Comisia a subliniat că produsele alimentare importate 
trebuie să respecte în continuare reglementările și standardele Uniunii în domeniu; 
solicită compensații de la buget pentru agricultorii Uniunii în cazul în care există un 
decalaj între standardele de producție;

27. regretă faptul că bioeconomia a fost marginalizată în Pactul verde european și cere 
insistent să se aplice strategia Uniunii în domeniul bioeconomiei și să se finanțeze 
îndestulător măsurile ce vor fi luate;

28. solicită să se finanțeze corespunzător de la bugetul Uniunii măsurile din sectorul 
forestier, precum gestionarea durabilă a pădurilor, luând în considerare toate aspectele 
economice, sociale și de mediu ale lanțului valoric forestier, aspect esențial pentru a 
combate mai viguros schimbările climatice; recunoaște că pădurile trebuie gestionate în 
mod sustenabil;

29. subliniază că sechestrarea carbonului în solurile agricole este importantă pentru a 
îndeplini obiectivele Pactului verde european; accentuează că este important să se 
finanțeze noi proiecte-pilot privind inițiativele în favoarea sechestrării carbonului în 
solurile agricole în 2021;

30. subliniază că digitalizarea este esențială pentru modernizarea agriculturii, întrucât o 
ajută să devină mai competitivă și să se adapteze la schimbările climatice; invită 
Comisia să prevadă alocarea unor sume corespunzătoare de la buget pentru a introduce 
și îmbunătăți servicii în bandă largă în zonele rurale; reamintește, de asemenea, că în 
Strategia „De la fermă la consumator” Comisia a urmărit să accelereze introducerea 
internetului rapid în bandă largă în zonele rurale pentru a atinge obiectivul „acces 100 
%” până în 2025;

31. reamintește rolul important pe care îl au campaniile de informare, o mai bună etichetare 
și educația pentru a-i ajuta pe cetățeni să își transforme obiceiurile de consum, 
favorizând produsele agricole mai sustenabile, produse în Uniune; propune să se 
promoveze programe în favoarea calității vieții animalelor, a alimentelor sănătoase și a 
nutriției;

32. observă că fondurile de dezvoltare rurală din pachetul de redresare joacă un rol 
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important în finanțarea celui de al doilea pilon al PAC; cu toate acestea, regretă că 
sprijinul este temporar și durează doar până în 2023;

33. cere să se aplice mai bine și să se redefinească politica privind calitatea vieții 
animalelor, pentru a obține progrese concrete în acest domeniu; subliniază că multe 
state membre nu respectă normele actuale; propune o alocare adecvată a fondurilor 
pentru a monitoriza și a asigura respectarea obligațiilor;

34. insistă ca măsurile legate de criza provocată de pandemia de COVID-19 care sprijină 
sectoarele agricole să continue în 2021; solicită, de asemenea, ca mobilitatea forței de 
muncă să fie luată în calcul ca soluție pentru a face față la o eventuală criză pe termen 
lung de forță de muncă și de alți factori de producție agricolă în Uniune;

35. este preocupat că criza provocată de COVID-19 ar putea determina creșteri mari de 
prețuri și situații de penurie la unele produse alimentare importante; invită Comisia și 
statele membre să monitorizeze volatilitatea prețurilor la produsele agricole, care are 
efecte negative asupra veniturilor fermierilor, precum și asupra consumatorilor și, la 
nevoie, să reacționeze punctual și cu eficacitate;

36. reafirmă importanța vitală a programului Uniunii de încurajare a consumului de fructe, 
legume și lapte în școli pentru a soluționa problemele de obezitate și malnutriție create 
de alimentația nesănătoasă în Uniune; solicită Comisiei să reducă birocrația aferentă 
programului și subliniază necesitatea de a promova obiceiuri alimentare sănătoase în 
rândul copiilor și consumul de fructe, legume și lapte simplu;

37. reamintește că Comisia s-a angajat să aloce 20 000 de milioane EUR pe an pentru a face 
față eventualelor noi cerințe de sustenabilitate impuse de strategia privind 
biodiversitatea; insistă că finanțarea trebuie să provină din alte surse decât bugetul PAC; 
subliniază că îndeplinirea acestor obiective nu trebuie să șubrezească securitatea 
alimentară sau mijloacele de subzistență în zonele rurale din Uniune; reiterează 
importanța conservării biodiversității și reamintește, în plus, că responsabilitatea pentru 
aceasta nu le revine doar fermierilor și proprietarilor de păduri, ci întregii societăți; 
subliniază importanța măsurilor de protecție voluntară.
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU PESCUIT

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021
(2020/1998(BUD))

Raportor pentru aviz: Pierre Karleskind

SUGESTII

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie competentă, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. reamintește dimensiunile economice, sociale și de mediu ale pescuitului, acvaculturii și 
afacerilor maritime; subliniază rolul esențial al acestora în dezvoltarea economiei 
albastre și contribuția lor la amenajarea și dinamismul teritoriilor costiere;

2. insistă asupra faptului că bugetul UE pentru 2021 ar trebui să prevadă un nivel adecvat 
de credite de angajament și de plată, astfel încât să poată răspunde nevoilor de finanțare 
ale politicii comune în domeniul pescuitului, cum ar fi realizarea unei capturi maxime 
durabile, obligația de debarcare, precum și provocările cu care se confruntă acest sector, 
cum ar fi Brexitul și reînnoirea generațiilor; afirmă că, pentru ca pescuitul și acvacultura 
să continue să fie viabile pe termen lung, este nevoie de o finanțare sporită pentru aceste 
sectoare, precum și pentru protejarea și refacerea ecosistemelor marine; consideră că 
bugetul alocat și politicile destinate acestor sectoare ar trebui să le ajute să contribuie la 
noile obiective ale UE, în special cele stabilite în Pactul verde, noua strategie 
industrială, strategia „De la fermă la consumator” și Strategia UE în domeniul 
biodiversității pentru 2030; este de opinie că competitivitatea sectorului pescuitului 
trebuie să fie asigurată concomitent cu atingerea acestor obiective, iar orice propunere 
trebuie, prin urmare, să facă obiectul unei evaluări a impactului pentru sectorul 
pescuitului;

3. insistă asupra faptului că anul 2021 va fi un an crucial pentru transpunerea obiectivelor 
Pactului verde în sectorul pescuitului, și că numai acest proces ar necesita o creștere 
semnificativă a bugetului alocat FEPAM pentru acest an; reamintește că incertitudinile 
legate de criza provocată de COVID-19 necesită, de asemenea, o majorare a finanțării; 
regretă, astfel, lipsa de ambiție a propunerii Comisiei și a poziției Consiliului privind 
bugetul alocat FEPAM pentru anul 2021; invită Comisia și Consiliul să țină seama de 
toți acești factori și să își modifice în mod semnificativ poziția;

2.
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4. subliniază importanța reparării daunelor economice și sociale provocate de pandemia de 
COVID-19, care a afectat grav întregul sector european al pescuitului și al acvaculturii, 
de-a lungul întregului lanț de aprovizionare cu produse pescărești, inclusiv 
întreprinderile de prelucrare, comercianții cu amănuntul și distribuitorii; consideră că 
situația sanitară gravă și consecințele acesteia impun un nou „pachet de sprijin”, care să 
le completeze pe cele de dinainte, alocându-se noi resurse financiare excepționale și 
disponibile imediat, deoarece pandemia și efectele sale economice și sociale persistă;

5. reamintește că, în perioada de vârf a izolării cauzate de pandemia de COVID-19, 
sectorul pescuitului, în special navele mici de pescuit costier, a continuat să funcționeze 
menținând aprovizionarea regulată a piețelor locale, garantând cetățenilor Uniunii 
accesul la alimente marine sănătoase, în special în zonele de coastă izolate și în 
regiunile în care lanțurile de aprovizionare au fost afectate de constrângeri de ordin 
logistic;

6. salută măsurile adoptate de Parlamentul European și de Consiliu pentru a modifica 
Regulamentele (UE) nr. 508/2014 și (UE) nr. 1379/2013 în ceea ce privește măsurile 
specifice de atenuare a impactului economic și social al epidemiei de COVID-19 în 
sectorul pescuitului și al acvaculturii; este de opinie că Comisia ar trebui să evalueze în 
timp real evoluția situației sanitare și economice și să aibă în vedere, după caz, 
prelungirea acestor măsuri după data de 31 decembrie 2020 în cazul în care pandemia 
continuă; consideră că este necesară crearea de către Comisie a unui sistem de 
monitorizare a acestor măsuri, pentru a asigura utilizarea corectă și oportună a 
fondurilor, precum și pentru a evita eventualele bariere în calea accesului la acestea;

7. salută răspunsul rapid și ambițios al Comisiei la criza economică, și anume propunerea 
sa din 27 mai 2020 privind un plan major de redresare economică; salută propunerea 
Comisiei de a majora cu 530 de milioane EUR Fondul european pentru afaceri 
maritime, activități pescărești și acvacultură (FEPAM) pentru perioada 2021-2027 în 
raport cu propunerea sa inițială; subliniază, totodată, că această majorare este în 
continuare inferioară celei propuse în poziția Parlamentului; regretă poziția Consiliului 
European din 21 iulie 2020, care reduce cu 32 de milioane EUR bugetul alocat FEPAM 
pentru perioada 2021-2027, în raport cu propunerea inițială a Comisiei;

8. deplânge indiciile îngrijorătoare conform cărora crește probabilitatea absenței unui 
acord între Uniunea Europeană și Regatul Unit, inclusiv a unui acord în domeniul 
pescuitului, până la sfârșitul perioadei de tranziție; subliniază necesitatea de a sprijini 
financiar sectorul pescuitului din UE pentru a face față consecințelor economice și 
sociale grave ale acestui scenariu; ia act de propunerea Consiliului European de a crea o 
rezervă de ajustare la Brexit pentru a ajuta statele membre și sectoarele cel mai grav 
afectate de Brexit; consideră că o parte suficientă a acestui fond ar trebui să fie alocată 
sprijinului pentru sectorul pescuitului; consideră însă că crearea unui astfel de fond nu 
ar trebui în niciun caz să justifice o reducere a bugetului alocat FEPAM;

9. deplânge faptul că nivelul de execuție al FEPAM în perioada 2014-2020 este în 
continuare insuficient după șase ani de la adoptarea sa, deoarece rata de execuție 
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bugetară atinge doar 35 % în prezent; subliniază că acest procent scăzut este o urmare, 
printre altele, a constrângerilor birocratice la nivel național și european;

10. invită Comisia să pună la dispoziția statelor membre întreaga asistență necesară pentru 
ca folosirea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) să fie cât 
mai simplă și eficientă;

11. subliniază că este important să se asigure resurse financiare suficiente pentru colectarea, 
gestionarea, utilizarea și schimbul de date în sectorul pescuitului;

12. subliniază că este necesar să se crească investițiile în unelte de pescuit mai selective, 
prin intensificarea cercetării și dezvoltării, precum și prin sprijinirea financiară a 
pescarilor pentru a investi în noi unelte de pescuit selective;

13. subliniază că este necesar să se mențină un nivel de finanțare suficient de ridicat 
pentru sectorul pescuitului costier la scară mică atunci când se planifică bugetul;

14. subliniază importanța controlului activităților de pescuit; consideră că acesta trebuie să 
rămână o prioritate în cadrul finanțării destinate politicii comune în domeniul 
pescuitului, cu atât mai mult cu cât este prevăzută adoptarea unor noi norme de 
armonizare și îmbunătățire a sistemului de control al pescuitului în Uniune;

15. reiterează că este necesar să se aloce Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului 
(EFCA) resurse financiare și materiale suplimentare pentru a asigura realizarea 
corespunzătoare a activităților acesteia și pentru a garanta că UE își îndeplinește 
obiectivele legate de pescuitul sustenabil, inclusiv digitalizarea și adaptarea la noile 
tehnologii, precum și investițiile și dezvoltarea tehnicilor de control și de inspecție, 
precum și asistența acordată Comisiei, statelor membre și instituțiilor specifice, ținând 
seama, de asemenea, de revizuirea Regulamentului privind controlul pescuitului, în curs 
de negociere;

16. consideră că trebuie să se reevalueze politica de reducere generală a efectivelor de 
personal în cadrul agențiilor Uniunii implementată în ultimii ani; reamintește că rata de 
execuție bugetară a EFCA depășește 99 %;

17. subliniază că următorul FEPAM ar trebui să fie utilizat pentru a îmbunătăți și mai mult 
standardele de bunăstare a animalelor în domeniul pescuitului și acvaculturii, ca urmare 
a raportului special Eurobarometru 442 al cetățenilor UE privind atitudinea europenilor 
față de bunăstarea animalelor;

18. subliniază că una dintre prioritățile sectorului european al pescuitului constă în 
reînnoirea generațiilor; este de opinie că statele membre ar trebui să recurgă la FEPAM 
și la fondurile structurale europene pentru a finanța măsuri care contribuie la creșterea 
gradului de siguranță și la îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață la bordul 
navelor de pescuit, precum și să realizeze programe specifice menite să faciliteze 
accesul tinerilor la meseriile din sectorul pescuitului, să contribuie la diversificarea 
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sectorului și să încurajeze persoanele din grupuri subreprezentate, în special femei, să se 
alăture acestui sector; subliniază, în acest sens, importanța de a încuraja femeile să se 
implice mai mult în diferitele categorii profesionale și creșterea vizibilității femeilor în 
activitățile pe care le desfășoară în prezent;

19. subliniază că este necesar să se acorde un sprijin semnificativ zonelor de coastă 
defavorizate și regiunilor ultraperiferice europene.
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2.10.2020

AVIZ AL COMISIEI PENTRU CULTURĂ ȘI EDUCAȚIE

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 
(2020/1998(BUD))

Raportor pentru aviz: Romeo Franz

SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie 
competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 
adoptată:

1. atrage atenția asupra importanței programelor Erasmus+, Europa creativă și Corpul 
european de solidaritate, atât pentru coeziunea socială, cât și pentru dezvoltarea 
economică a Uniunii; regretă profund faptul că propunerea Comisiei nu a respectat 
promisiunile privind majorarea bugetului alocat acestor programe, și anume triplarea 
bugetului programului Erasmus+ sau conform voinței exprimate de Parlamentul 
European și de toți factorii interesați, cel puțin dublarea bugetului programului Europa 
creativă; consideră că poziția Consiliului, de a reduce și mai mult bugetul pentru 
programele propuse de Comisie, este inacceptabilă și deosebit de iresponsabilă, având în 
vedere consecințele dramatice ale crizei COVID-19 asupra actorilor culturali și creativi 
europeni; este de opinie că criza economică provocată de pandemia de COVID-19 nu 
trebuie să afecteze investițiile cu caracter social, educațional și cultural;

2. reamintește că programul Erasmus + are valoare de simbol și este unul dintre cele mai de 
succes programe ale Uniunii, cu investiții strategice în viitorul Uniunii, susținând 
oportunitățile de educație și formare și schimburile de tineri, precum și sportul, în special 
pentru persoanele cu dizabilități din întreaga Europă; acesta contribuie la creșterea 
gradului de integrare europeană, a coeziunii sociale și la sentimentul de apartenență la 
Europa și la rețelele transfrontaliere pe tot parcursul vieții; este de opinie că ar trebui să 
se acorde prioritate promovării incluziunii și creșterii numărului de participanți în 
următoarea perioadă de programare; Prin urmare, programul Erasmus + este o investiție 
esențială în viitorul Uniunii; insistă asupra faptului că, fără triplarea bugetului disponibil, 
solicitată de Parlament, nu pot fi introduse inițiative noi ale Comisiei, astfel cum a afirmat 
deja Parlamentul; reamintește că o finanțare insuficientă a programului Erasmus+ îi va 
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periclita capacitatea de a-și atinge noile obiective și de a înfrunta provocările de a deveni 
mai incluziv și mai ecologic;

3. regretă profund faptul că propunerea Consiliului privind programul Europa creativă 
prevede o sumă mai mică decât propunerea inițială a Comisiei și mult sub așteptările 
Parlamentului, respectiv ale sectoarelor culturale și creative; reamintește că dublarea 
bugetului acestui program, față de cel din cadrul financiar multianual pe 2014-2020, este 
necesară pentru a acorda un sprijin specific sectoarelor culturale și creative și pentru a 
finanța integral obiectivele și noile priorități ale programului, întrucât aceste sectoare au 
nevoie de investiții corespunzătoare pentru a putea crea noi locuri de muncă și de fonduri 
pentru a completa mecanismele naționale, în timp ce își realizează tranziția ecologică; 
reamintește că sectorul cultural și creativ este unul dintre sectoarele cel mai puternic 
afectate de pandemia de COVID-19 și solicită răspunsuri și finanțare adecvate pentru a 
reduce pierderile semnificative ale sectorului generate de închiderea neprevăzută a sălilor 
de spectacole;

4. reamintește că, în cazul programului Corpul european de solidaritate, orice reducere a 
fondurilor față de propunerea Comisiei va afecta măsura în care acest program poate oferi 
oportunități; este de opinie că, mai ales în perioade de incertitudine socială și economică, 
este necesar să li se ofere tinerilor oportunități de a se implica în societate, de a se dezvolta 
pe plan personal și de a dobândi experiență profesională; insistă, prin urmare, ca 
programul să fie dotat cu resurse financiare adecvate;

5. este îngrijorat că integrarea fostului program „Europa pentru cetățeni” în noul program 
„Drepturi și valori”, care este afectat, la rândul său, de reduceri considerabile în 
propunerea Consiliului, ar putea determina o reducere semnificativă a bugetului destinat 
componentei „Implicarea și participarea cetățenilor”; insistă ca, în următorul CFM, să se 
aloce cel puțin 500 milioane EUR pentru „Implicarea și participarea cetățenilor”; 

6. ia act de faptul că, începând din 2010, relațiile dintre Comisie și Euronews au fost 
reglementate prin acorduri-cadru de parteneriat succesive, puse în aplicare prin programe 
de acțiune anuale; subliniază că acordul-cadru de parteneriat actual a fost semnat în 2017 
și are o durată de patru ani și că, în conformitate cu auditul independent al performanței 
efectuat în 2016, Euronews prezintă relatări de bună calitate, independente privind 
afacerile europene1; invită Comisia să publice documente mai recente pe care le are la 
dispoziție pentru a se stabili transparența deplină; consideră că este esențial, având în 
vedere studiul de caz rapid al Curții de Conturi Europene, să se exploreze modalități de 
îmbunătățire suplimentară a liniei de acțiune multimedia în ceea ce privește eficiența și 

1 „Performance Audit of Actions Funded in Euronews - final report” (Auditul performanței acțiunilor finanțate în 
Euronews - raport final), Moore Stephens, 28 iunie 2016, p. 8.



RR\1217280RO.docx 95/115 PE658.989v02-00

RO

transparența;

 7. invită Comisia să contribuie la consolidarea transparenței utilizării fondurilor în cadrul 
diferitelor componente ale programelor și al subprogramelor programelor de sprijin Erasmus+, 
Europa creativă și Corpul european de solidaritate, prin crearea de noi linii bugetare; își 
reiterează, de asemenea, solicitarea adresată Comisiei de a spori transparența la utilizarea 
bugetului alocat activităților multimedia, în special printr-o serie de noi linii bugetare aferente 
măsurilor;
8. își reiterează solicitarea adresată Comisiei de a-și îmbunătăți activitățile de comunicare 

externă și de relații publice; consideră că este necesar, în acest context, să se diversifice 
mai mult activitățile sprijinite prin linia bugetară aferentă măsurilor multimedia și să se 
colaboreze cu parteneri de cooperare noi sau diferiți, pentru a le oferi cetățenilor 
informații independente și cuprinzătoare privind afacerile europene; regretă profund că 
Comisia nu a dat nici acum curs solicitării Parlamentului privind o revizuire completă a 
liniei bugetare pentru măsurile multimedia, în special în ceea ce privește acordul-cadru 
cu Euronews;

9. subliniază că peisajul cultural atât de divers din Europa a avut mult de suferit din cauza 
măsurilor introduse pentru a combate pandemia de COVID-19 și că, fără ajutoare și 
investiții publice, existența multor companii și organizații din sectoarele culturale și 
creative este periclitată; subliniază că pandemia de COVID-19 a expus mari slăbiciuni 
ale sistemelor noastre de învățământ și că este nevoie de un plan de investiții coordonat 
pentru a îmbunătăți aceste sisteme; invită, prin urmare, Comisia să acorde o atenție 
deosebită atât sectoarelor culturale și creative, cât și sectorului învățământului în cadrul 
programului european de redresare.
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1.10.2020

AVIZ AL COMISIEI PENTRU LIBERTĂȚI CIVILE, JUSTIȚIE ȘI AFACERI INTERNE

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021
(2020/1998(BUD))

Raportor pentru aviz: Karlo Ressler

SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru bugete, 
care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. regretă faptul că creditele de angajament propuse pentru programul „Drepturi și valori”, 
în cuantum de 90 600 000 EUR, sunt mult mai mici decât cele solicitate inițial de 
Parlament și reprezintă o reducere de 9,9 % comparativ cu 2020; solicită, în 
conformitate cu poziția în primă lectură a Parlamentului adoptată la 17 aprilie 2019, 
majorarea creditelor de angajament la 265 000 000 EUR și crearea unei noi linii 
bugetare pentru „protejarea și promovarea valorilor Uniunii ” (120 022 637 EUR în 
credite de angajament); solicită, în conformitate cu acordul parțial încheiat cu Consiliul, 
majorarea creditelor de angajament de la linia bugetară „Daphne” la 35 030 020 EUR și 
alocarea a 27 340 504 EUR din această sumă pentru combaterea violenței bazate pe gen, 
prin crearea unei sublinii bugetare „Prevenirea și combaterea tuturor formelor de 
violență bazată pe gen împotriva femeilor și a fetelor și a violenței domestice”; solicită, 
în plus, majorarea creditelor de angajament de la linia bugetară „Promovarea implicării 
și a participării cetățenilor la viața democratică a Uniunii” la 70 604 598 EUR, 
redenumirea liniei bugetare „Promovarea egalității și a drepturilor” în „Promovarea 
egalității, a drepturilor și a egalității de gen” și alocarea a 10 252 689 EUR pentru 
„Promovarea egalității de gen și a abordării integratoare a egalității de gen” prin crearea 
unei noi sublinii;

2. ia act de creșterea redusă de 0,5 % a creditelor de angajament și de plată ale programului 
„Justiție”; solicită, în conformitate cu poziția Parlamentului privind pachetul financiar 
pentru programul „Justiție”, inclus în rezoluția sa din 14 noiembrie 2018 referitoare la 
cadrul financiar multianual 2021-2027, creșterea în continuare a finanțării acestui 
program în 2021 de la un cuantum total de 6 800 000 EUR la 50 500 000 EUR; 
subliniază că cooperarea judiciară, formarea judiciară și accesul efectiv la justiție ar 
trebui consolidate cu ajutorul agențiilor JAI relevante ale Uniunii;
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3. este preocupat de reducerea creditelor de angajament pentru Fondul pentru azil, migrație 
și integrare (FAMI), în comparație cu 2020, date fiind presiunea continuă cu care se 
confruntă autoritățile naționale în materie de azil, lacunele legate de primirea 
corespunzătoare a solicitanților de azil și întârzierile în procedurile de azil din statele 
membre; solicită o majorare cu 14 % a creditelor de angajament și de plată pentru FAMI, 
pentru a pune la dispoziție resurse suficiente; 

4. solicită, de asemenea, crearea unor linii bugetare separate pentru viitorul Fond pentru 
azil, migrație și integrare și viitorul Instrument pentru gestionarea frontierelor și vize, 
pentru fiecare dintre obiectivele specifice ale acestor programe, cu scopul de a asigura 
o finanțare adecvată pentru toate obiectivele programelor și a oferi o mai bună 
lizibilitate și transparență în legătură cu alocarea anuală a resurselor financiare, 
înlesnind astfel controlul implementării programelor;

5. este profund îngrijorat de faptul că în Marea Mediterană continuă să se piardă vieți 
omenești; crede că este necesară o abordare pe termen mai lung a operațiunilor de 
căutare și salvare (SAR), întrucât acestea nu pot fi lăsate exclusiv în sarcina actorilor 
nestatali; consideră că Comisia ar trebui să prezinte o propunere legislativă privind 
înființarea unui fond pentru căutare și salvare pentru a sprijini misiunile SAR în Marea 
Mediterană; propune, prin urmare, crearea unei noi linii bugetare, care să permită 
fondului respectiv să încurajeze salvarea de vieți și să demonstreze solidaritatea dintre 
statele membre în ceea ce privește realizarea operațiunilor SAR în conformitate cu 
dreptul internațional și cu drepturile fundamentale, inclusiv dreptul la viață și principiul 
nereturnării; 

6. este preocupat de faptul că reducerile semnificative de fonduri propuse pentru 
programul de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro 
împotriva falsificării („programul Pericles IV”) ar putea face ca programul, în 
ansamblul său, să nu aibă succesul scontat; consideră că finanțarea pentru 2021 ar 
trebui majorată la 950 000 EUR pentru a garanta că programul poate contribui în mod 
semnificativ la combaterea contrafacerii monedei euro și a fraudei aferente;

7. ia act de propunerea de a majora cu 11,5 % creditele Agenției Uniunii Europene pentru 
Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol); este preocupat de faptul că 
activitățile de dezvoltare și operaționale ale Europol în 2021 vor fi îngreunate dacă nu 
se va mări personalul statutar;  reamintește că se solicită Europol să le ofere autorităților 
de aplicare a legii din statele membre sprijin analitic și operațional sporit, instrumente 
și inovare în cadrul mandatului său actual și că, la cerere, acesta a lansat recent noi 
inițiative, cum ar fi Centrul european de combatere a criminalității economice și 
financiare și Laboratorul pentru inovare, care necesită finanțare suplimentară; 
subliniază, de asemenea, că este necesar ca Europol să se adapteze la numărul mare de 
noi activități din ultimii ani și la schimbările survenite în peisajul penal în timpul 
epidemiei de COVID-19; se așteaptă ca sarcinile Europol să fie extinse în continuare în 
2021, odată cu viitoarea revizuire a mandatului Europol, dar subliniază că o decizie 
privind finanțarea suplimentară nu poate fi luată decât la sfârșitul procesului legislativ; 
consideră, prin urmare, că ar trebui să fie pusă la dispoziția Europol suma de 
184 900 000 EUR, în conformitate cu solicitarea sa; solicită adăugarea a 63 de posturi 
suplimentare în schema de personal a Europol;
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8. ia act de ușoara majorare de 3 % a creditelor de angajament și de plată ale Agenției 
Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL); solicită o 
creștere suplimentară a finanțării de la 10 400 000 EUR la 16 264 976 EUR și 21 de 
posturi suplimentare în schema de personal a CEPOL; consideră că resursele 
suplimentare ar trebui să permită CEPOL să consolideze formarea în materie de 
diversitate și să țină pasul cu cererile din partea statelor membre;

9. consideră că majorarea redusă a finanțării de 1,8 % propusă pentru Observatorul 
European pentru Droguri și Toxicomanie (EMCDDA) nu va fi suficientă pentru 
îndeplinirea obligațiilor sale juridice care decurg din Statutul funcționarilor, precum și 
din contractele sale de închiriere; subliniază, în plus, că ar trebui acordate fonduri 
suplimentare pentru ca EMCDDA să își poată desfășura pe deplin capacitatea 
operațională și pentru a răspunde în mod eficace la cele mai recente evoluții ale 
fenomenului drogurilor, inclusiv efectelor pandemiei de COVID-19; subliniază că 
valoarea de vânzare a drogurilor în Europa este estimată la 30 de miliarde de euro pe 
an; solicită, prin urmare, majorarea bugetului EMCDDA la 18 100 000 EUR; 

10. consideră că majorarea propusă a creditelor pentru Agenția Uniunii Europene pentru 
Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) este insuficientă, având în vedere 
provocările cu care se confruntă Eurojust în ceea ce privește numărul tot mai mare de 
cauze;  solicită să se pună la dispoziția Eurojust 21 de posturi suplimentare, iar bugetul 
său să fie majorat în mod corespunzător la 44 068 531 EUR; 

11. ia act de estimarea Parchetului European („EPPO”) potrivit căreia, în primul său an de 
activitate, va prelucra informații echivalente cu 4 300 de cazuri, din care va genera cel 
puțin 2 000 de anchete penale proprii; se așteaptă ca volumul său de muncă să crească 
și mai mult în următorii ani, până la 3 700 în 2027, în parte ca urmare a riscului ca 
interesele financiare ale Uniunii să fie afectate din ce în ce mai mult de fraudă, risc 
inerent majorării globale a fondurilor Uniunii în următorul CFM și în cadrul planului de 
redresare; reamintește că EPPO este un parchet care are competențe obligatorii; este 
profund îngrijorat de nivelul scăzut de finanțare propus în proiectul de buget general al 
Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 și de faptul că cifra angajaților este 
doar jumătate din cea solicitată de EPPO; consideră că o astfel de propunere ar afecta 
semnificativ capacitatea noului organism de a-și începe activitățile și de a-și îndeplini 
mandatul; subliniază că va fi necesară o majorare substanțială a finanțării, până la un 
cuantum de 55 500 000 EUR, pentru a permite EPPO să își îndeplinească obligația 
legală de a traduce un volum enorm de documente care trebuie transmise judecătorilor 
la nivel național, pentru a acoperi cheltuielile legate de recrutări și de personal și pentru 
a pune la dispoziția acestuia cei 140 de procurori europeni delegați și cei 219 membri ai 
personalului solicitați;

12. regretă reducerea cu 0,4 % a bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene (FRA); solicită ca creditele de angajament și creditele de plată ale FRA să fie 
majorate la 24 679 000 EUR pentru a permite FRA să continue să îndeplinească 
activitățile de calitate care s-au dovedit utile pentru procesul de elaborare a politicilor 
Uniunii; consideră că este necesar să se ofere sprijin FRA în eforturile sale suplimentare 
de monitorizare a drepturilor fundamentale în contextul crizei de COVID-19, în special 
în perspectiva unui posibil al doilea val în 2021; solicită adăugarea a 4 posturi în schema 
de personal a FRA; subliniază că, fără resurse financiare și de personal adecvate, FRA 
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nu ar putea să implementeze proiecte care să răspundă nevoilor identificate și să 
monitorizeze în mod adecvat drepturile fundamentale în Uniune, contribuind la 
combaterea discriminării și a rasismului, la apărarea drepturilor fundamentale, inclusiv 
la frontierele externe ale Uniunii, precum și la sprijinirea justiției și a drepturilor 
victimelor;

13. subliniază importanța gestionării integrate a frontierelor pentru a asigura funcționarea 
și integrarea în continuare a spațiului Schengen; subliniază impactul epidemiei de 
COVID-19 în acest domeniu; evidențiază rolul important al Agenției Europene pentru 
Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) în coordonarea și dezvoltarea unei 
gestionări integrate a frontierelor; constată că nivelul de finanțare propus pentru Frontex 
pentru 2021 este în continuare sub fișa financiară a propunerii Comisiei de regulament 
al Parlamentului European și al Consiliului privind poliția de frontieră și garda de 
coastă1, periclitând astfel capacitatea Frontex de a furniza până în 2024 un corp 
permanent european de 10 000 de agenți de poliție de frontieră și de gardă de coastă; 
subliniază că, deși bugetul Frontex a fost deja majorat în mod semnificativ în ultimii 
ani, sunt încă necesare resurse excepționale; solicită o majorare a bugetului pentru 2021 
la 804 268 491 EUR, pentru a permite Frontex să își constituie și să își formeze corpul 
permanent, precum și să achiziționeze echipamente proprii, permițând astfel 
mobilizarea cu succes și în timp util și acordarea de sprijin operațional statelor membre 
la frontierele externe; subliniază că această sarcină necesită respectarea drepturilor 
fundamentale și sugerează că resursele suplimentare ar trebui să fie utilizate și pentru a 
sprijini responsabilii cu monitorizarea respectării drepturilor fundamentale, și pentru a 
salva vieți pe mare;

14. salută majorarea propusă de 16,5 % a creditelor de angajament și de plată ale Biroului 
European de Sprijin pentru Azil (EASO), dar regretă că numărul de posturi din schema 
sa de personal nu a fost majorat în mod corespunzător; solicită, prin urmare, să se 
consolideze schema de personal a EASO cu un număr suplimentar de 50 de posturi; 
subliniază că va fi necesar personal suplimentar în cazul în care noul regulament privind 
Agenția Uniunii Europene pentru Azil este adoptat; reamintește că activitățile 
operaționale ale EASO au crescut considerabil în ultimii ani, pentru a face față presiunii 
migrației și pentru a oferi asistență statelor membre la primirea solicitanților de azil și 
la procesarea procedurilor de azil, în special în hotspoturile de la frontierele externe ale 
Uniunii; subliniază că EASO i-au fost încredințate și o serie de noi misiuni, în domeniul 
transferurilor în urma debarcărilor; subliniază că personalul suplimentar va consolida 
operațiunile de pe teren, dezvoltarea și furnizarea de cursuri de formare, informațiile și 
analizele, instrumentele practice, activitățile de guvernanță și funcțiile administrative, 
atât timp cât sistemele naționale de migrație și azil continuă să fie sub presiune din cauza 
numărului mare de cazuri de azil;

15. ia act de reducerea cu 5 % a creditelor de angajament și de majorarea de 12 % a 
creditelor de plată ale Agenției Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a 
Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-
LISA); subliniază rolul important al eu-LISA în instalarea EES, ETIAS, ECRIS-TCN 
și în gestionarea și supravegherea Eurodac, VIS și SIS, precum și în asigurarea 
interoperabilității sistemelor informatice pentru a asigura furnizarea mai rapidă de date 

1 COM(2018)0631.
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de calitate către autoritățile responsabile de gestionarea frontierelor și autoritățile de 
aplicare a legii; solicită, în conformitate cu cererea eu-LISA, 14 posturi suplimentare 
pentru sprijinirea procesului de securitizare a rețelelor informatice și a bazelor de date, 
a extinderii siturilor operaționale ale eu-LISA și a activităților consiliului de 
administrație;

16. reamintește că jurnalismul de investigație independent și de calitate este o componentă 
esențială a unei democrații funcționale, prin faptul că furnizează informații de calitate, 
bazate pe fapte, combate dezinformarea, sensibilizează cetățenii și dezvăluie fapte 
ilegale sau infracțiuni; subliniază că jurnalismul este pus în fața unor mari provocări în 
toată Uniunea, printre care se numără în special lipsa de resurse financiare, ceea ce îi 
amenință caracterul independent și supraviețuirea; solicită o nouă acțiune pregătitoare 
care să se bazeze pe proiectul-pilot IJ4EU din 2018 și să creeze un fond de sprijin de 
urgență pentru jurnaliștii din întreaga Uniune și să susțină producția de conținut 
jurnalistic independent de calitate în interesul public, asigurând astfel în continuare 
încrederea publicului în mass-media independentă;
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI CONSTITUȚIONALE

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 – toate 
secțiunile
(2020/1998(BUD))

Raportor pentru aviz: Antonio Tajani

SUGESTII

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie 
competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 
adoptată:

1. regretă faptul că nu există nicio mențiune specifică a Conferinței privind viitorul 
Europei în liniile bugetare de comunicare relevante ale propunerilor Comisiei; consideră 
că ar trebui să existe un buget dedicat Conferinței privind viitorul Europei cu finanțare 
adecvată care să corespundă obiectivelor stabilite în pozițiile Parlamentului European 
referitoare la Conferința privind viitorul Europei1;

2. insistă asupra unei creșteri semnificative a creditelor pentru linia bugetară „Promovarea 
implicării și a participării cetățenilor la viața democratică a Uniunii”, în conformitate cu 
amendamentele Parlamentului la propunerea Comisiei de instituire a programului 
„Drepturi și valori”2;

3. salută majorarea propusă cu 12 % a creditelor de angajament și cu 5 % a creditelor de 
plată comparativ cu bugetul 2020 pentru „Serviciile executive și de comunicare 
instituțională”; propune o creștere suplimentară pentru a permite implicarea activă a 

1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_RO.html și 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0153_RO.html 
2 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0040_RO.html
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Comisiei în comunicarea sa privind viitorul Europei și pentru a intensifica lupta 
împotriva ingerințelor externe și a dezinformării;

4. propune o creștere a liniei „Reprezentanțele Comisiei”, cu scopul de a intensifica 
dezbaterea publică privind chestiunile legate de UE, a combate dezinformarea, a dialoga 
proactiv cu cetățenii și a mobiliza resurse suplimentare pentru finanțarea de activități în 
cadrul Conferinței privind viitorul Europei; consideră că Parlamentul ar trebui, de 
asemenea, să garanteze resursele adecvate pentru birourile sale de legătură în acest 
scop;

5. salută majorarea propusă cu 35 % a creditelor de angajament și cu 24 % a creditelor de 
plată pentru „Serviciile de comunicare pentru cetățeni”; propune o creștere 
suplimentară, având în vedere amploarea acțiunilor de comunicare care vor fi necesare 
în cadrul Conferinței privind viitorul Europei; invită Comisia să prezinte propunerile 
necesare, în caz că va fi nevoie de credite suplimentare;

6. îndeamnă ca majorările bugetare susmenționate să fie folosite cu scopul de a genera 
rezultate concrete și comunicare de calitate cu cetățenii; pentru a asigura realizarea 
acestor obiective prin liniile bugetare menționate anterior, ar trebui să se publice 
periodic prezentări generale privind modul în care au fost utilizare resursele și impactul 
pe care l-au avut.
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU DREPTURILE FEMEILOR ȘI EGALITATEA DE GEN

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 
(2020/1998(BUD))

Raportor pentru aviz: Robert Biedroń

SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru bugete, 
care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

A. întrucât potrivit articolului 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în 
toate activitățile sale, Uniunea își propune să elimine inegalitățile și să promoveze 
egalitatea dintre femei și bărbați, stabilind principiul integrării perspectivei de gen; 
întrucât procedura bugetară pe 2021, fiind prima din cadrul financiar multianual (CFM) 
2021-2027, reprezintă o oportunitate de a integra mai bine perspectiva de gen pe 
parcursul întregii proceduri bugetare, prin intermediul integrării dimensiunii de gen în 
buget; în special având în vedere impactele multiple de gen ale crizei COVID-19 asupra 
drepturilor femeilor, cum ar fi violența crescută pe criterii de gen în timpul izolării, un 
risc mai mare de abandon pe piața muncii, legat de o creștere a sarcinilor de îngrijire, o 
pondere mai mare a femeilor angajate în sectoarele afectate de restricții, inclusiv în 
economia informală și în sectoarele cu condiții de muncă mai precare,

1. subliniază că programul „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” este singurul program al 
Uniunii cu măsuri specifice privind egalitatea de gen, inclusiv cu privire la prevenirea și 
combaterea violenței bazate pe gen; își reiterează cu fermitate cererea de majorare, în 
special, a resurselor și de introducere a unei linii bugetare dedicate pentru a combate 
violența bazată pe gen, în special în urma escaladării violențelor împotriva femeilor în 
timpul crizei COVID-19, precum și cererea de majorare a finanțării pentru sub-
obiectivul privind egalitatea de gen și integrarea perspectivei de gen și pentru 
organizațiile competente în cadrul componentei Daphne a programului „Cetățeni, 
egalitate, drepturi și valori”; își reiterează apelul de a include linii bugetare specifice 
pentru toate măsurile specifice privind egalitatea de gen ca bună practică de integrare a 
dimensiunii de gen în buget și cu scopul de a facilita urmărirea cheltuielilor dedicate 
egalității de gen;

2. subliniază necesitatea de a crește în mod semnificativ resursele FSE + pentru a permite 
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incluziunea pe piața forței de muncă și formarea adaptată, întrucât criza COVID-19 a 
afectat în mod disproporționat ocuparea forței de muncă a femeilor încadrate în muncă, 
în special femeile care își desfășoară activitatea în domeniul economiei subterane, multe 
dintre care ar putea să nu fie în măsură să desfășoare activități formale de îngrijire a 
copiilor, femeile în condiții de muncă precare, contractele cu fracțiune de normă și 
unele sectoare puternic afectate și extrem de afectate, cum ar fi sănătatea, comerțul cu 
amănuntul și structurile și serviciile de îngrijire, îngrijirea copiilor, îngrijirea 
persoanelor în vârstă, precum și îngrijirea pe termen lung și socială, pentru a facilita 
participarea femeilor pe piața muncii;

3. subliniază necesitatea de a lua în considerare o creștere a resurselor menite să 
consolideze capacitarea femeilor prin intermediul spiritului antreprenorial și să sprijine 
IMM-urile conduse de femei, asigurându-le accesul la credite și finanțare prin 
intermediul unor programe specifice;

4. invită Comisia și statele membre să se ocupe de subreprezentarea femeilor în sectoarele 
economiei digitale, TIC și științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM) în ceea 
ce privește educația, formarea și încadrarea în muncă, în special prin acțiuni specifice 
menite să informeze și să încurajeze fetele să exploreze domeniile STIM pentru a le 
motiva să învețe, să studieze și să urmeze o carieră în domeniu și să aloce credite 
specifice pentru a elimina decalajul digital dintre femei și bărbați prin elaborarea de 
propuneri de consolidare a competențelor digitale și a alfabetizării digitale a femeilor și 
de sporire a șanselor acestora de a obține condiții de concurență echitabile, precum și de 
a ajuta femeile să se adapteze la noi condiții de muncă în urma crizei COVID-19, 
precum și să promoveze o participare sporită a acestora la economie;

5. solicită majorarea creditelor de la Cultură, creativitate și societate favorabilă incluziunii, 
pentru a integra mai bine perspectiva de gen în toate programele, precum și pentru a 
sprijini și promova studiile și cercetarea de gen din Uniune;

6. evidențiază că trebuie să se consolideze alocările bugetare care susțin respectarea 
universală a sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente și accesul 
universal la acestea; invită statele membre să protejeze sănătatea sexuală și reproductivă 
și drepturile aferente, în special prin asigurarea faptului că există programe și servicii de 
sănătate reproductivă, inclusiv îngrijirea voluntară esențială de familie și medicamente 
și sănătatea maternă și neonatală; invită Comisia și statele membre să aloce resurse 
suplimentare pentru programul UE în domeniul sănătății EU4Health, în special pentru a 
asigura furnizarea în continuare și în timp util a unor servicii accesibile și sigure în 
materie de sănătate sexuală și reproductivă și drepturile aferente (SRHR), precum și 
pentru a sprijini acțiunile care vizează abordarea aspectelor legate de sănătate în ceea ce 
privește violența bazată pe gen și sprijinirea victimelor violenței de gen; atrage atenția 
în mod deosebit asupra femeilor care trăiesc în zone rurale, slab populate și cel mai 
puțin accesibile, al căror acces la aceste servicii este adesea mai limitat;

7. afirmă din nou că este necesar ca bugetul UE să joace un rol mai activ în eforturile de 
realizare a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU; solicită, prin urmare, ca bugetul 
să fie utilizat pentru a sprijini măsurile și proiectele care vizează eradicarea sărăciei în 
rândul femeilor și al copiilor, o mai bună integrare pe piața forței de muncă, eliminarea 
inegalităților de remunerare și de muncă dintre bărbați și femei, îmbunătățirea accesului 
la asistență medicală și a furnizării de îngrijiri medicale, precum și combaterea violenței 
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asupra femeilor, copiilor și tinerilor;

8. invită Comisia și Consiliul să se asigure că sunt alocate credite suplimentare 
organizațiilor care militează pentru drepturile femeilor, în special cele care se ocupă de 
promovarea SRHR și de drepturile persoanelor LGBTI+; reiterează solicitarea de creare 
a unui mecanism care să protejeze bugetul Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate 
în ceea ce privește statul de drept în statele membre; subliniază că aprobarea 
Parlamentului pentru CFM 2021-2027 ar trebui să fie condiționată de respectarea 
valorilor Uniunii și este pregătit să nu își dea aprobarea pentru CFM în cazul în care nu 
ar exista un acord politic cu privire la un astfel de mecanism;

9. reafirmă rolul important al egalității de gen și al Agenției pentru Drepturile 
Fundamentale a Uniunii Europene și solicită o majorare a bugetului său pentru a-i 
consolida capacitățile de recrutare și cercetare; reamintește rolul important al Institutului 
European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați în înțelegerea dimensiunilor 
și cauzelor inegalității de gen din UE; solicită, prin urmare, o majorare a alocărilor 
bugetare în cadrul rubricii „Promovarea nediscriminării și egalității”.
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DECLARAȚIE COMUNĂ ADOPTATĂ LA TRILOGUL BUGETAR DIN 22 
SEPTEMBRIE 2020

Datele orientative ale procedurii bugetare și modalitățile de funcționare a comitetului de 
conciliere în 2020

A. În conformitate cu partea A din anexa la Acordul interinstituțional dintre Parlamentul 

European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni 

bugetare și buna gestiune financiară, Parlamentul European, Consiliul și Comisia convin 

asupra următoarelor date-cheie ale procedurii bugetare aferente exercițiului financiar 

2021:

1. Date fiind circumstanțele excepționale cauzate de pandemia de COVID-19, nu a fost 

convocat un trilog în primăvară. În schimb, a fost aprobată o versiune anterioară a acestei 

declarații printr-un schimb de scrisori între cele trei instituții, în conformitate cu 

procedurile lor interne respective.  Din cauza legăturii cu negocierile pentru CFM 2021-

2027, calendarul pentru bugetul anual 2021 trebuie ajustat.

2. Comisia a prezentat situația estimărilor pe 2021 la 24 iunie 2020.

3. La 22 septembrie, vor avea loc un trilog și o întâlnire interinstituțională despre plăți.

4. Consiliul își va adopta poziția și o va transmite Parlamentului European la 1 octombrie, 

potrivit dispozițiilor din tratat.

5. Comisia pentru bugete a Parlamentului European va vota amendamentele la poziția 

Consiliului până la sfârșitul săptămânii 42 (jumătatea lunii octombrie);

6. La 29 octombrie, vor avea loc un trilog și o întâlnire interinstituțională despre plăți.

7. Parlamentul European va vota în plen cu privire la propria lectură, în săptămâna 46. 

8. Perioada de conciliere va începe la 17 noiembrie. În conformitate cu dispozițiile 

articolului 314 alineatul (4) litera (c) din TFUE, perioada de timp disponibilă pentru 

conciliere va expira la 7 decembrie 2020.

9. Reuniunea comitetului de conciliere din 19 noiembrie va fi găzduită de Parlamentul 

European, iar cea din 3 decembrie, de Consiliu, și poate fi reluată, dacă va fi cazul. 

reuniunile comitetului de conciliere vor fi pregătite prin trilog(uri). La 19 noiembrie este 

programat un trilog. Pe parcursul perioadei de conciliere de 21 de zile ar putea fi 

convocat(e) un trilog (triloguri) suplimentar(e).
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B. Modalitățile de funcționare a comitetului de conciliere figurează în partea E a anexei la 

Acordul interinstituțional menționat mai sus.
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