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Amendamentul 1
Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât pregătirea bugetului pentru 
2021 va trebui să țină seama de rezultatul 
negocierilor privind următorul cadru 
financiar multianual și de reforma 
sistemului de resurse proprii ale UE, de 
retragerea Regatului Unit din UE și de 
demararea lucrărilor Conferinței privind 
viitorul Europei,

A. întrucât pregătirea bugetului pentru 
2021 va trebui să țină seama de cadrul 
financiar multianual 2021 - 2027 și de 
reforma sistemului de resurse proprii ale 
UE, de retragerea Regatului Unit din UE și 
de demararea lucrărilor Conferinței privind 
viitorul Europei,

Or. en

Amendamentul 2
João Ferreira

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât bugetele anterioare nu au 
beneficiat de resurse suficiente pentru a 
pune în aplicare principiul coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, ceea ce 
duce la inegalități între statele membre și 
la creșterea divergențelor, întrucât rolul 
bugetului UE, în special partea 
consacrată coeziunii economice, sociale și 
teritoriale, ar trebui consolidat pentru a 
asigura convergența între statele membre,

Or. pt

Amendamentul 3
Cristian Ghinea, Pascal Durand, Gilles Boyer, Charles Goerens

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât Parlamentul European a 
solicitat în repetate rânduri Consiliului să 
consolideze bugetul Uniunii, în special în 
ceea ce privește resursele proprii 
prevăzute la articolul 311 din TFUE,

Or. en

Amendamentul 4
Cristian Ghinea, Pascal Durand, Gilles Boyer, Charles Goerens

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât accentul pus pe aspectele 
naționale de către membrii Consiliului 
European a dus la un impas în 
negocierile privind bugetul Uniunii, 
întrucât, în ciuda apelurilor lansate de 
cetățenii europeni de a acționa, acest 
impas este cauzat de o lipsă generală de 
ambiție, de reticența de a crea resurse 
proprii veritabile și de o procedură 
instituțională disfuncțională în ceea ce 
privește crearea bugetului UE,

Or. en

Amendamentul 5
Cristian Ghinea, Pascal Durand, Gilles Boyer, Charles Goerens

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că comunicarea cu 
cetățenii ar trebui să constituie una dintre 
principalele priorități ale bugetului UE, 
astfel încât să se asigure o implicare amplă, 
activă și efectivă a cetățenilor în cadrul 

1. consideră că comunicarea şi 
consultarea reale şi eficiente cu cetățenii 
ar trebui să constituie una dintre 
principalele priorități ale bugetului UE, 
astfel încât să se asigure o implicare amplă, 
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Conferinței privind viitorul Europei; activă și efectivă a cetățenilor în cadrul 
Conferinței privind viitorul Europei;

Or. en

Amendamentul 6
João Ferreira

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că comunicarea cu 
cetățenii ar trebui să constituie una dintre 
principalele priorități ale bugetului UE, 
astfel încât să se asigure o implicare 
amplă, activă și efectivă a cetățenilor în 
cadrul Conferinței privind viitorul 
Europei;

1. consideră că este important să se 
comunice unde și cum este utilizat 
bugetul UE; solicită, în acest sens, ca 
aceste informații să fie puse la dispoziția 
tuturor cetățenilor statelor membre într-
un mod transparent și ușor accesibil;

Or. pt

Amendamentul 7
Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 1 – paragraful 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(1) consideră că, din punct de vedere 
constituțional, este extrem de important să 
se asigure că bugetul UE pentru 2021 este 
suficient pentru a finanța exercitarea 
competențelor atribuite Uniunii prin 
tratate, care au crescut în timp;

Or. en

Amendamentul 8
Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
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Punctul 1 – paragraful 2 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(2) solicită majorarea finanțării 
pentru Erasmus Plus și pentru Corpul 
european de solidaritate, deoarece 
programele de mobilitate sunt esențiale 
pentru construirea unui sentiment 
puternic al percepției europene, o 
componentă esențială a conceptului mai 
larg de cetățenie europeană;

Or. en

Amendamentul 9
João Ferreira

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că bugetul UE pentru 
2021 ar trebui să includă: sfârșitul 
condiționalității macroeconomice impuse 
statelor membre; normele care 
reglementează utilizarea fondurilor în 
conformitate cu prioritățile fiecărei țări; 
excluderea, în scopul Pactului de 
stabilitate, a cheltuielilor publice legate de 
cofinanțarea investițiilor finanțate din 
fonduri UE, cel puțin până la abrogarea 
Pactului de stabilitate și a standardelor și 
procedurilor privind „guvernanța 
economică”;

Or. pt

Amendamentul 10
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1 a. consideră că vocea cetăţenilor UE 
trebuie să fie luată în considerare mai 
mult în deciziile privind viitorul Europei 
şi de aceea bugetul UE trebuie să ducă la 
obţinerea de rezultate care să conteze 
pentru cetățenii europeni, iar unul dintre 
obiective ar trebui să fie reducerea 
divergențelor economice și sociale nu 
numai între statele membre, ci și în 
interiorul fiecărui stat membru.

Or. ro

Amendamentul 11
Cristian Ghinea, Pascal Durand, Gilles Boyer, Charles Goerens

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește că, în conformitate cu 
tratatele, membrii sau foștii membri ai 
Uniunii Europene au obligația de a-
și respecta obligațiile bugetare până la 
sfârșitul angajamentelor lor și că 
nerespectarea acestora ar avea consecințe 
durabile asupra încrederii reciproce în 
relațiile lor viitoare.

Or. en

Amendamentul 12
João Ferreira

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. sprijină crearea unor linii 
bugetare specifice pentru organizarea și 
desfășurarea Conferinței privind viitorul 
Europei în bugetele diferitelor instituții și 

eliminat
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organisme ale UE, precum și alocarea 
resurselor necesare pentru realizarea 
obiectivelor conferinței;

Or. pt

Amendamentul 13
Cristian Ghinea, Pascal Durand, Gilles Boyer, Charles Goerens

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. sprijină crearea unor linii bugetare 
specifice pentru organizarea și desfășurarea 
Conferinței privind viitorul Europei în 
bugetele diferitelor instituții și organisme 
ale UE, precum și alocarea resurselor 
necesare pentru realizarea obiectivelor 
conferinței;

2. sprijină crearea unor linii bugetare 
specifice pentru organizarea și desfășurarea 
Conferinței privind viitorul Europei în 
bugetele diferitelor instituții și organisme 
ale UE, precum și alocarea resurselor 
necesare pentru realizarea obiectivelor 
conferinței; invită Comisia și Consiliul să 
țină seama, în cadrul liniilor bugetare 
alocate pentru conferință, de nivelul 
ridicat de ambiție pentru acest eveniment, 
astfel cum a fost stabilit de Parlament în 
rezoluția sa referitoare la acest subiect1a;
_________________
1a Rezoluția Parlamentului European din 
15 ianuarie 2020 referitoare la poziția 
Parlamentului European față de 
Conferința privind viitorul Europei 
(2019/2990(RSP))

Or. en

Amendamentul 14
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. sprijină crearea unor linii bugetare 2. sprijină crearea unor linii bugetare 
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specifice pentru organizarea și desfășurarea 
Conferinței privind viitorul Europei în 
bugetele diferitelor instituții și organisme 
ale UE, precum și alocarea resurselor 
necesare pentru realizarea obiectivelor 
conferinței;

specifice pentru organizarea și desfășurarea 
Conferinței privind viitorul Europei în 
bugetele diferitelor instituții și organisme 
ale UE, precum și alocarea resurselor 
necesare pentru realizarea obiectivelor 
conferinței; insistă asupra faptului că 
acest buget ar trebui să răspundă 
ambițiilor stabilite în Rezoluția 2019/2990 
(RSP) referitoare la poziția Parlamentului 
European față de Conferința privind 
viitorul Europei, inclusiv organizarea 
agorelor tematice ale cetățenilor europeni 
și a agorelor tinerilor pe tot parcursul 
procesului;

Or. en

Amendamentul 15
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. sprijină crearea unor linii bugetare 
specifice pentru organizarea și desfășurarea 
Conferinței privind viitorul Europei în 
bugetele diferitelor instituții și organisme 
ale UE, precum și alocarea resurselor 
necesare pentru realizarea obiectivelor 
conferinței;

2. sprijină crearea unor linii bugetare 
specifice pentru organizarea și desfășurarea 
Conferinței privind viitorul Europei în 
bugetele diferitelor instituții și organisme 
ale UE, precum și alocarea resurselor 
necesare pentru realizarea obiectivelor 
conferinței, cât şi pentru promovarea 
acesteia către toți cetățenii din toate 
regiunile și orașele din UE ;

Or. ro

Amendamentul 16
Cristian Ghinea, Pascal Durand, Gilles Boyer, Charles Goerens

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. insistă asupra faptului că, având 
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în vedere necesitatea imperioasă de a 
dispune de un buget solid pentru a face 
față provocărilor actuale, negocierile 
privind bugetul nu reprezintă o sesiune de 
târguieli între statele membre; își 
reiterează, prin urmare, apelul în 
favoarea instituirii rapide a unor resurse 
proprii veritabile, astfel cum se prevede la 
articolul 311 din TFUE, pentru a 
constitui un buget al Uniunii mai 
dependent de interesul european comun 
decât de considerații politice interne;

Or. en

Amendamentul 17
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2 a. deoarece Parlamentele naționale și 
regionale joacă un rol important în cadrul 
organizării Conferinței privind "Viitorul 
Europei" , acestea ar trebui să fie 
încurajate să organizeze evenimente care 
să promoveze şi care să prezinte 
importanţa Conferinţei.

Or. ro

Amendamentul 18
Cristian Ghinea, Pascal Durand, Gilles Boyer, Charles Goerens

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că sunt necesare credite 
de angajament și de plată suficiente pentru 
programul „Europa pentru cetățeni”, 
programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” 
și inițiativa cetățenească europeană, 

3. subliniază că sunt necesare credite 
de angajament și de plată suficiente pentru 
programul „Europa pentru cetățeni”, 
programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” 
și inițiativa cetățenească europeană, 
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întrucât aceste instrumente sunt esențiale 
pentru intensificarea proceselor de 
democrație participativă în UE, pentru 
consolidarea încrederii cetățenilor și pentru 
îmbunătățirea înțelegerii de către aceștia a 
politicilor UE;

întrucât aceste instrumente sunt esențiale 
pentru intensificarea proceselor de 
democrație participativă în UE, pentru 
consolidarea încrederii cetățenilor și pentru 
îmbunătățirea înțelegerii de către aceștia a 
politicilor UE; solicită dezvoltarea unor 
programe educaționale și de comunicare 
eficiente, care ar trebui să se concentreze 
asupra istoriei europene și să explice 
cetățenilor atât provocările cu care se 
confruntă Uniunea Europeană, cât și 
valoarea adăugată a apartenenței la o 
uniune democratică și favorabilă 
incluziunii.

Or. en

Amendamentul 19
João Ferreira

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că sunt necesare credite 
de angajament și de plată suficiente 
pentru programul „Europa pentru 
cetățeni”, programul „Drepturi, egalitate și 
cetățenie” și inițiativa cetățenească 
europeană, întrucât aceste instrumente 
sunt esențiale pentru intensificarea 
proceselor de democrație participativă în 
UE, pentru consolidarea încrederii 
cetățenilor și pentru îmbunătățirea 
înțelegerii de către aceștia a politicilor 
UE;

3. consideră că programul „Europa 
pentru cetățeni”, programul „Drepturi, 
egalitate și cetățenie” și inițiativa 
cetățenească europeană nu ar trebui să 
contribuie la crearea unei identități 
europene artificiale, la falsificarea și 
revizionismul istoric, la anticomunism și 
la ascunderea nazismului și fascismului;

Or. pt

Amendamentul 20
Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 3 – paragraful 1 (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

solicită o linie bugetară specifică pentru 
dezvoltarea unei programe demonstrative 
privind educația civică a UE;

Or. en

Amendamentul 21
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază necesitatea de a furniza, 
cât mai rapid posibil, secretariatului 
comun al registrului de transparență 
resurse administrative și financiare 
corespunzătoare și suficiente pentru a-i 
permite să își îndeplinească atribuțiile, 
deoarece această structură are o 
importanță decisivă pentru a asigura 
faptul că activitățile reprezentanților 
grupurilor de interese sunt echitabile și 
transparente

Or. en

Amendamentul 22
João Ferreira

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. propune ca bugetul pe 2021 să 
asigure o creștere substanțială a finanțării 
pentru coeziunea economică, socială și 
teritorială, pentru a mări convergența 
dintre statele membre și a crește 
participarea și nivelul de trai al 
cetățenilor;
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Or. pt

Amendamentul 23
Cristian Ghinea, Pascal Durand, Gilles Boyer, Charles Goerens

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. insistă asupra faptului că trebuie 
asigurate niveluri adecvate de finanțare 
pentru a le permite instituțiilor și 
organismelor UE, cum ar fi reprezentanțele 
Comisiei, să desfășoare activități pentru a 
contracara dezinformarea.

4. insistă asupra faptului că trebuie 
asigurate niveluri adecvate de finanțare 
pentru a le permite instituțiilor și 
organismelor UE, cum ar fi reprezentanțele 
Comisiei, să desfășoare activități pentru a 
contracara dezinformarea. subliniază că 
grupul operativ East StratCom este 
insuficient finanțat; solicită o majorare 
substanțială a bugetului pentru ca UE să 
poată contracara cu succes dezinformarea 
și intervențiile străine; solicită să se 
crească numărul campaniilor de 
informare pentru a explica mai bine 
politicile UE în țările din cadrul 
Parteneriatului estic; subliniază 
importanța capitală a protecției 
democrațiilor noastre europene și 
îndeamnă statele membre să aloce mai 
multe resurse pentru soluționarea acestei 
probleme;

Or. en

Amendamentul 24
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. insistă asupra faptului că trebuie 
asigurate niveluri adecvate de finanțare 
pentru a le permite instituțiilor și 
organismelor UE, cum ar fi reprezentanțele 
Comisiei, să desfășoare activități pentru a 

4. insistă asupra faptului că trebuie 
asigurate niveluri adecvate de finanțare 
pentru a le permite instituțiilor și 
organismelor UE, cum ar fi reprezentanțele 
Comisiei, să desfășoare activități pentru a 
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contracara dezinformarea. contracara dezinformarea şi campaniile de 
manipulare ale opiniei publice.

Or. ro


