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Amendamentul 1
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0267/2020
Pierre Larrouturou (Secțiunea III – Comisia)
Olivier Chastel (alte secțiuni)
Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 - toate secțiunile
(13892/2020 – C9-0408/2020 – 2020/0371(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reamintește că comitetul de 
conciliere a ajuns la o interpretare comună 
cu privire la conținutul bugetului pentru 
2021, pe baza celei de a patra versiuni a 
proiectului de elemente pentru concluziile 
comune prezentate de Comisie la 
4 decembrie 2020, și a invitat Comisia să 
prezinte un al doilea proiect de buget 
pentru 2021 care să reflecte interpretarea 
comună de îndată ce există suficiente 
asigurări că articolul 312 alineatul (1) din 
TFUE poate fi respectat; constată că 
proiectul de elemente pentru concluziile 
comune include cinci declarații, inclusiv cu 
privire la combaterea sărăciei în rândul 
copiilor în cadrul Fondului social 
european+ și la abordarea impactului crizei 
provocate de pandemia de COVID-19 
asupra sectoarelor economiei, cum ar fi 
turismul și IMM-urile, precum și asupra 
persoanelor celor mai afectate de criză;

2. reamintește că comitetul de 
conciliere a ajuns la o interpretare comună 
cu privire la conținutul bugetului pentru 
2021, pe baza celei de a patra versiuni a 
proiectului de elemente pentru concluziile 
comune prezentate de Comisie la 
4 decembrie 2020, și a invitat Comisia să 
prezinte un al doilea proiect de buget 
pentru 2021 care să reflecte interpretarea 
comună de îndată ce există suficiente 
asigurări că articolul 312 alineatul (1) din 
TFUE poate fi respectat; constată că 
proiectul de elemente pentru concluziile 
comune include cinci declarații, inclusiv cu 
privire la combaterea sărăciei în rândul 
copiilor în cadrul Fondului social 
european+ și la abordarea impactului crizei 
provocate de pandemia de COVID-19 
asupra sectoarelor economiei, cum ar fi 
turismul și IMM-urile, precum și asupra 
persoanelor celor mai afectate de criză; 
subliniază, cu toate acestea, că 
declarațiile Comisiei nu sunt suficiente 
pentru a combate sărăcia în rândul 
copiilor sau pentru a sprijini sectoarele 
turismului și IMM-urilor, grav afectate; 
îndeamnă Comisia să transpună aceste 
declarații în acțiuni concrete prin 
creșterea finanțării pentru programele 
respective, printre altele Fondul de 
garantare pentru copii;
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Amendamentul 2
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0267/2020
Pierre Larrouturou (Secțiunea III – Comisia)
Olivier Chastel (alte secțiuni)
Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 - toate secțiunile
(13892/2020 – C9-0408/2020 – 2020/0371(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută faptul că majorarea cu 185 de 
milioane EUR față de nivelurile primului 
PB, modificat prin scrisoarea rectificativă 
nr. 1/2020, obținută în cadrul negocierilor 
de conciliere, corespunde principalelor 
priorități politice ale Parlamentului; 
constată că majorările includ 60,3 milioane 
EUR pentru Mecanismul pentru 
interconectarea Europei – Transporturi, 42 
de milioane EUR pentru programul LIFE, 
25,7 milioane EUR pentru Programul 
Europa digitală, 6,6 milioane EUR pentru 
programul „Drepturi și valori”, din care 4,8 
milioane EUR sunt pentru Daphne, 2,7 
milioane EUR pentru programul „Justiție”, 
25 de milioane EUR pentru ajutor 
umanitar, ca parte a consolidării de 500 de 
milioane EUR pentru perioada 2021-2027, 
după cum s-a convenit în contextul CFM, 
10,2 milioane EUR pentru UNRWA în 
cadrul Instrumentului de vecinătate, 
cooperare pentru dezvoltare și cooperare 
internațională (IVCDCI) și 7,3 milioane 
EUR pentru Parchetul European în special 
pentru suplimentarea personalului; 
constată, de asemenea, că scrisoarea 
rectificativă nr. 1/2020 a inclus deja 
majorări pentru programele Orizont 
Europa, Erasmus+ și EU4Health, pentru a 
reflecta rezultatul negocierilor privind 
CFM;

4. salută faptul că majorarea cu 
185 de milioane EUR față de nivelurile 
primului PB, modificat prin scrisoarea 
rectificativă nr. 1/2020, obținută în cadrul 
negocierilor de conciliere, corespunde 
principalelor priorități politice ale 
Parlamentului; constată că majorările 
includ 60,3 milioane EUR pentru 
Mecanismul pentru interconectarea 
Europei – Transporturi, 
42 de milioane EUR pentru programul 
LIFE, 25,7 milioane EUR pentru 
Programul Europa digitală, 
6,6 milioane EUR pentru programul 
„Drepturi și valori”, din care 
4,8 milioane EUR sunt pentru Daphne, 
2,7 milioane EUR pentru programul 
„Justiție”, 25 de milioane EUR pentru 
ajutor umanitar, ca parte a consolidării de 
500 de milioane EUR pentru perioada 
2021-2027, după cum s-a convenit în 
contextul CFM, 10,2 milioane EUR pentru 
UNRWA în cadrul Instrumentului de 
vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și 
cooperare internațională (IVCDCI) și 
7,3 milioane EUR pentru Parchetul 
European în special pentru suplimentarea 
personalului; constată, de asemenea, că 
scrisoarea rectificativă nr. 1/2020 a inclus 
deja majorări pentru programele Orizont 
Europa, Erasmus+ și EU4Health, pentru a 
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reflecta rezultatul negocierilor privind 
CFM; constată, cu toate acestea, că 
majorarea cu 185 de milioane EUR este 
în continuare insuficientă pentru a face 
față impactului multiplu și masiv al crizei 
provocate de pandemia de COVID-19; 
reamintește că această sumă este cu mult 
sub mandatul inițial al Parlamentului de 
la începutul perioadei de conciliere;
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Amendamentul 3
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0267/2020
Pierre Larrouturou (Secțiunea III – Comisia)
Olivier Chastel (alte secțiuni)
Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 - toate secțiunile
(13892/2020 – C9-0408/2020 – 2020/0371(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. salută faptul că Parlamentul a reușit 
să promoveze un nomenclator bugetar mai 
diferențiat în comparație cu cel propus de 
Comisie în primul PB, și anume în ceea ce 
privește IVCDCI, Erasmus+, programul 
„Drepturi și valori” și dialogul social; 
consideră că aceste modificări vor permite 
Parlamentului și Consiliului să își exercite 
mai bine rolul decizional în cadrul 
procedurii bugetare anuale și controlul 
asupra execuției bugetului; regretă totuși 
că, în cadrul procedurii de conciliere, 
Consiliul și Comisia nu au putut conveni 
asupra unui nomenclator mai detaliat, 
astfel cum a fost propus de Parlament, mai 
ales în cazul Fondului pentru azil și 
migrație și al Instrumentului pentru 
gestionarea frontierelor și vize, precum și 
în cazul instrumentului de asistență pentru 
preaderare, și pentru o mai mare 
diferențiere pentru IVCDCI, în special 
componenta de vecinătate;

8. salută faptul că Parlamentul a reușit 
să promoveze un nomenclator bugetar mai 
diferențiat în comparație cu cel propus de 
Comisie în primul PB, și anume în ceea ce 
privește IVCDCI, Erasmus+, programul 
„Drepturi și valori” și dialogul social; 
subliniază, în special, importanța creării 
unei linii specifice pentru măsurile de 
informare și formare pentru organizațiile 
lucrătorilor; consideră că aceste modificări 
vor permite Parlamentului și Consiliului să 
își exercite mai bine rolul decizional în 
cadrul procedurii bugetare anuale și 
controlul asupra execuției bugetului; 
regretă totuși că, în cadrul procedurii de 
conciliere, Consiliul și Comisia nu au putut 
conveni asupra unui nomenclator mai 
detaliat, astfel cum a fost propus de 
Parlament, mai ales în cazul Fondului 
pentru azil și migrație și al Instrumentului 
pentru gestionarea frontierelor și vize, 
precum și în cazul instrumentului de 
asistență pentru preaderare, și pentru o mai 
mare diferențiere pentru IVCDCI, în 
special componenta de vecinătate;
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