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Amendamentul 1
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de faptul că nu există nicio 
mențiune specifică a Conferinței privind 
viitorul Europei în liniile bugetare de 
comunicare relevante ale propunerilor 
Comisiei;

1. ia act de faptul că nu există nicio 
mențiune specifică a Conferinței privind 
viitorul Europei în liniile bugetare de 
comunicare relevante ale propunerilor 
Comisiei; propune un buget dedicat 
Conferinței privind viitorul Europei care 
să corespundă obiectivelor stabilite în 
pozițiile Parlamentului European 
referitoare la Conferința privind viitorul 
Europei 2019/2990(RSP) și 
2020/2657(RSP);

Or. en

Amendamentul 2
Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de faptul că nu există nicio 
mențiune specifică a Conferinței privind 
viitorul Europei în liniile bugetare de 
comunicare relevante ale propunerilor 
Comisiei;

1. ia act de faptul că nu există nicio 
mențiune specifică a Conferinței privind 
viitorul Europei în liniile bugetare de 
comunicare relevante ale propunerilor 
Comisiei; insistă asupra importanței unei 
finanțări adecvate pentru a ține seama de 
obiectivele conferinței, astfel cum sunt 
stabilite în poziția Parlamentului;

Or. en

Amendamentul 3
Fabio Massimo Castaldo
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de faptul că nu există nicio 
mențiune specifică a Conferinței privind 
viitorul Europei în liniile bugetare de 
comunicare relevante ale propunerilor 
Comisiei;

1. regretă faptul că nu există nicio 
mențiune specifică a Conferinței privind 
viitorul Europei în liniile bugetare de 
comunicare relevante ale propunerilor 
Comisiei;

Or. en

Amendamentul 4
Fabio Massimo Castaldo

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că, în principiu, orice 
majorare a bugetului Uniunii trebuie să 
fie temeinic justificată prin motive 
obiective și detaliate și trebuie să genereze 
un raport cost-beneficiu foarte favorabil;

Or. en

Amendamentul 5
João Ferreira

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

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 

2. consideră că o creștere a creditelor 
pentru linia bugetară „Promovarea 
implicării și a participării cetățenilor la 
viața democratică a Uniunii” nu trebuie să 
contribuie la crearea unei identități 
europene artificiale, la falsificare și 
revizionism istoric, la anticomunism și la 
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programului „Drepturi și valori”1; diluarea fascismului nazist;

Or. en

Amendamentul 6
Fabio Massimo Castaldo

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

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 Comisiei în 
comunicarea sa privind viitorul Europei și 
pentru a intensifica lupta împotriva 
dezinformării;

3. este de opinie că 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” este 
excesivă; consideră că resursele bugetare 
actuale sunt suficiente pentru a garanta 
implicarea activă a Comisiei în 
comunicarea sa privind viitorul Europei și 
pentru a intensifica lupta împotriva 
dezinformării;

Or. en

Amendamentul 7
João Ferreira

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

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 Comisiei în 
comunicarea sa privind viitorul Europei și 
pentru a intensifica lupta împotriva 
dezinformării;

3. ia act de 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”; în acest sens, 
consideră că, deși este important să se 
consolideze comunicarea privind unde și 
cum se utilizează bugetul UE, propaganda 
instituțională nu ar trebui să fie o 
prioritate date fiind circumstanțele și 
nevoile actuale;
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Or. en

Amendamentul 8
Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

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 Comisiei în 
comunicarea sa privind viitorul Europei și 
pentru a intensifica lupta împotriva 
dezinformării;

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 Comisiei în 
comunicarea sa privind viitorul Europei și 
pentru a intensifica lupta împotriva 
ingerințelor externe și a dezinformării;

Or. en

Amendamentul 9
Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. propune o creștere a liniei 
„Reprezentanțele Comisiei”, deoarece 
aceste reprezentanțe joacă un rol important 
în informarea cetățenilor cu privire la 
activitățile UE, în stimularea dezbaterii 
publice privind chestiunile legate de UE și 
în combaterea dezinformării și vor necesita 
resurse suplimentare pentru a finanța 
activitățile în cadrul Conferinței privind 
viitorul Europei;

4. propune o creștere a liniei 
„Reprezentanțele Comisiei și 
Parlamentului European”, deoarece 
aceste reprezentanțe joacă un rol important 
în informarea cetățenilor cu privire la 
activitățile UE, în stimularea dezbaterii 
publice privind chestiunile legate de UE și 
în combaterea dezinformării și vor necesita 
resurse suplimentare pentru a finanța 
activitățile în cadrul Conferinței privind 
viitorul Europei;

Or. en
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Amendamentul 10
João Ferreira

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. propune o creștere a liniei 
„Reprezentanțele Comisiei”, deoarece 
aceste reprezentanțe joacă un rol 
important în informarea cetățenilor cu 
privire la activitățile UE, în stimularea 
dezbaterii publice privind chestiunile 
legate de UE și în combaterea 
dezinformării și vor necesita resurse 
suplimentare pentru a finanța activitățile în 
cadrul Conferinței privind viitorul Europei;

4. propune o reducere a liniei 
„Reprezentanțele Comisiei”, deoarece 
propaganda instituțională nu ar trebui să 
fie o prioritate date fiind circumstanțele și 
nevoile actuale; consideră că nu ar trebui 
mobilizate resurse suplimentare pentru a 
finanța activitățile în cadrul Conferinței 
privind viitorul Europei;

Or. en

Amendamentul 11
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. propune o creștere a liniei 
„Reprezentanțele Comisiei”, deoarece 
aceste reprezentanțe joacă un rol 
important în informarea cetățenilor cu 
privire la activitățile UE, în stimularea 
dezbaterii publice privind chestiunile 
legate de UE și în combaterea 
dezinformării și vor necesita resurse 
suplimentare pentru a finanța activitățile 
în cadrul Conferinței privind viitorul 
Europei;

4. propune o creștere țintită 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;

Or. en
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Amendamentul 12
Antonio Tajani

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

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.

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.

Or. en

Amendamentul 13
João Ferreira

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

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.

5. consideră că majorarea propusă cu 
35 % a creditelor de angajament și cu 24 % 
a creditelor de plată pentru „Serviciile de 
comunicare pentru cetățeni” ar fi mai bine 
utilizată dacă ar fi canalizată spre 
sprijinirea politicilor de coeziune.

Or. en

Amendamentul 14
Fabio Massimo Castaldo

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

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.

5. ia act de majorarea propusă cu 
35 % a creditelor de angajament și cu 24 % 
a creditelor de plată pentru „Serviciile de 
comunicare pentru cetățeni”; este de opinie 
că creșterea propusă ar putea fi justificată 
din cauza amplorii acțiunilor de 
comunicare care vor fi necesare în cadrul 
Conferinței privind viitorul Europei.

Or. en

Amendamentul 15
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. îndeamnă ca majorările bugetare 
susmenționate să fie folosite cu scopul de 
a genera rezultate concrete și comunicare 
de calitate vizavi de cetățeni. 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.

Or. en

Amendamentul 16
João Ferreira

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. reamintește că politica de coeziune 
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trebuie să aibă la dispoziție resurse 
suficiente pentru a pune capăt efectiv 
divergenței și a promova convergența 
între statele membre; consideră că o 
consolidare a fondurilor structurale și de 
coeziune este o condiție prealabilă 
fundamentală pentru respectarea 
valorilor și principiilor consacrate prin 
tratate;

Or. en


