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Amendamentul 1
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Silvia Modig
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Titlul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

conținând recomandări adresate Comisiei 
privind o plasă de siguranță pentru 
protejarea beneficiarilor programelor 
Uniunii: stabilirea unui plan de urgență 
pentru CFM

conținând recomandări adresate Comisiei 
privind o plasă de siguranță pentru 
protejarea beneficiarilor programelor 
Uniunii și atenuarea efectelor pandemiei 
de COVID-19: stabilirea unui plan de 
urgență pentru CFM

Or. en

Amendamentul 2
Valerie Hayer

Propunere de rezoluție
Referirea 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Decizia 
Consiliului (UE, Euratom) nr.2014/335 
din 26 mai 2014 privind sistemul de 
resurse proprii ale Uniunii Europene1a,

Or. en

Amendamentul 3
Valerie Hayer

Propunere de rezoluție
Referirea 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere propunerea de 
regulament al Consiliului de stabilire a 
cadrului financiar multianual pentru 
perioada 2021-2027 prezentată de Comisie 

- având în vedere propunerea de 
regulament al Consiliului de stabilire a 
cadrului financiar multianual pentru 
perioada 2021-2027 și propunerea de 
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la 2 mai 20182, Decizie a Consiliului privind sistemul de 
resurse proprii ale Uniunii Europene, 
prezentată de Comisie la 2 mai 20182,

_________________
2 COM(2018)0322.

Or. en

Amendamentul 4
Valerie Hayer

Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere propunerea 
Comisiei de regulament de stabilire a 
anumitor dispoziții tranzitorii privind 
politica agricolă comună în anul 20215a,
_________________
5a COM(2019)0581: Propunerea de 
regulament al Parlamentului European și 
al Consiliului de stabilire a anumitor 
dispoziții tranzitorii privind sprijinul 
acordat din Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din 
Fondul european de garantare agricolă 
(FEGA) în anul 2021, de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) 
nr. 229/2013 și (UE) nr. 1308/2013 în 
ceea ce privește resursele și repartizarea 
acestora pentru anul 2021 și de 
modificare a Regulamentelor (UE) nr. 
1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 
1307/2013 în ceea ce privește resursele 
aferente și aplicarea regulamentelor 
respective în anul 2021.

Or. en

Amendamentul 5
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
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în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Comisia a prezentat, la 2 
mai 2018, un ansamblu de propuneri 
legislative privind CFM 2021-2027 și 
resursele proprii ale UE, după care au 
urmat propuneri legislative pentru 
instituirea de noi programe și instrumente 
ale UE; întrucât această propunere 
prevedea un plafon global al CFM de 1,11 
% din VNB-ul UE-27 (inclusiv 0,03 % din 
Fondul european de dezvoltare) ce era deja 
inferior procentului estimat de 1,16 % din 
CFM 2014-2020 în raport cu VNB-ul UE-
27, cu obiectivul declarat de a oferi o bază 
pentru o negociere rapidă care urma să fie 
încheiată înainte de alegerile parlamentare 
din 2019;

C. întrucât Comisia a prezentat, la 
2 mai 2018, un ansamblu de propuneri 
legislative privind CFM 2021-2027 și 
resursele proprii ale UE, după care au 
urmat propuneri legislative pentru 
instituirea de noi programe și instrumente 
ale UE; întrucât această propunere 
prevedea un plafon global al CFM de 
1,11 % din VNB-ul UE-27 (inclusiv 
0,03 % din Fondul european de dezvoltare) 
ce era deja inferior procentului estimat de 
1,16 % din CFM 2014-2020 în raport cu 
VNB-ul UE-27, cu obiectivul declarat de a 
oferi o bază pentru o negociere rapidă care 
urma să fie încheiată înainte de alegerile 
parlamentare din 2019; întrucât această 
propunere a însemnat, în mod regretabil, 
printre altele, reduceri semnificative în 
domeniul coeziunii și al agriculturii;

Or. en

Amendamentul 6
Johan Van Overtveldt, Jan Olbrycht, Margarida Marques, José Manuel Fernandes, 
Valerie Hayer, Rasmus Andresen

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Comisia a prezentat, la 2 
mai 2018, un ansamblu de propuneri 
legislative privind CFM 2021-2027 și 
resursele proprii ale UE, după care au 
urmat propuneri legislative pentru 
instituirea de noi programe și instrumente 
ale UE; întrucât această propunere 
prevedea un plafon global al CFM de 1,11 
% din VNB-ul UE-27 (inclusiv 0,03 % din 

C. întrucât Comisia a prezentat, la 2 
mai 2018, un ansamblu de propuneri 
legislative privind CFM 2021-2027 și 
resursele proprii ale UE, după care au 
urmat propuneri legislative pentru 
instituirea de noi programe și instrumente 
ale UE; întrucât această propunere 
prevedea un plafon global al CFM de 1 
134,6 miliarde EUR în prețurile din 2018 
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Fondul european de dezvoltare) ce era deja 
inferior procentului estimat de 1,16 % din 
CFM 2014-2020 în raport cu VNB-ul UE-
27, cu obiectivul declarat de a oferi o bază 
pentru o negociere rapidă care urma să fie 
încheiată înainte de alegerile parlamentare 
din 2019;

sau 1,11 % din VNB-ul1a UE-27 de 
dinainte de criză (inclusiv 0,03 % din 
Fondul european de dezvoltare) ce era deja 
inferior procentului estimat de 1,16 % din 
CFM 2014-2020 în raport cu VNB-ul UE-
27 (1 082,3 miliarde EUR în prețurile din 
2018), cu obiectivul declarat de a oferi o 
bază pentru o negociere rapidă care urma 
să fie încheiată înainte de alegerile 
parlamentare din 2019;

_________________
1a Venitul Național Brut preconizat la 
momentul prezentării propunerii CFM la 
2 mai 2018, neluând în considerare 
evoluțiile ulterioare, în special ca urmare 
a crizei provocate de Coronavirus.

Or. en

Amendamentul 7
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât Parlamentul a adoptat la 14 
noiembrie 2018 raportul interimar ce 
conține cifrele detaliate și modificările ce 
alcătuiesc mandatul său de negociere și 
este pregătit încă de atunci să înceapă 
negocierile cu Consiliul;

D. întrucât Parlamentul a adoptat la 14 
noiembrie 2018 raportul interimar ce 
conține cifrele detaliate și modificările ce 
alcătuiesc mandatul său de negociere, 
inclusiv poziția sa fermă de a nu accepta 
reduceri la coeziune și agricultură și 
nevoia imperativă de reformă și de 
consolidare a sistemului de resurse 
proprii ale UE, și este pregătit încă de 
atunci să înceapă negocierile cu Consiliul;

Or. en

Amendamentul 8
Clotilde Armand
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Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât Parlamentul a adoptat la 14 
noiembrie 2018 raportul interimar ce 
conține cifrele detaliate și modificările ce 
alcătuiesc mandatul său de negociere și 
este pregătit încă de atunci să înceapă 
negocierile cu Consiliul;

D. întrucât Parlamentul a adoptat la 14 
noiembrie 2018 raportul interimar ce 
conține cifrele detaliate și modificările ce 
alcătuiesc mandatul său de negociere și 
este pregătit încă de atunci să înceapă 
negocierile cu Consiliul și își menține 
angajamentul față de obiectivul de 
a ajunge la un acord interinstituțional 
privind CFM 2021-2027 înainte de 1 
ianuarie 2021;

Or. en

Amendamentul 9
Johan Van Overtveldt, Jan Olbrycht, Margarida Marques, José Manuel Fernandes, 
Valerie Hayer, Rasmus Andresen

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât Parlamentul a adoptat la 14 
noiembrie 2018 raportul interimar ce 
conține cifrele detaliate și modificările ce 
alcătuiesc mandatul său de negociere și 
este pregătit încă de atunci să înceapă 
negocierile cu Consiliul;

D. întrucât Parlamentul a adoptat la 14 
noiembrie 2018 raportul interimar ce 
conține cifrele detaliate, în valoare de un 
plafon global CFM de 1 324,1 miliarde 
EUR în prețurile din 2018 (1,30% din 
VNB-ul UE-27) și modificările ce 
alcătuiesc mandatul său de negociere și 
este pregătit încă de atunci să înceapă 
negocierile cu Consiliul;

Or. en

Amendamentul 10
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Silvia Modig
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât Parlamentul a adoptat la 
10 octombrie 2019 o rezoluție care 
confirmă și actualizează mandatul său de 
negociere; întrucât această rezoluție reia 
poziția fermă a Parlamentului de a nu 
accepta nicio reducere la coeziune și 
agricultură, precum și necesitatea 
imperioasă de a reforma și consolida 
sistemul de resurse proprii ale UE, ca o 
condiție prealabilă pentru aprobarea 
noului CFM; întrucât Parlamentul a 
solicitat, de asemenea, lansarea 
negocierilor cu Consiliul fără întârziere, 
cu scopul de a ajunge la un acord solid în 
timp util;

Or. en

Amendamentul 11
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Silvia Modig
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât Președinția finlandeză a 
Consiliului a prezentat primele cifre 
Consiliului Afaceri Generale și Consiliului 
European abia în decembrie 2019, adică la 
mai bine de 18 luni de la prezentarea 
propunerilor Comisiei; întrucât propunerea 
Președinției finlandeze nu ținea deloc 
seama de poziția Parlamentului;

G. întrucât Președinția finlandeză a 
Consiliului a prezentat primele cifre 
Consiliului Afaceri Generale și Consiliului 
European abia în decembrie 2019, adică la 
mai bine de 18 luni de la prezentarea 
propunerilor Comisiei; întrucât propunerea 
Președinției finlandeze nu ținea deloc 
seama de poziția Parlamentului, stabilind 
propunerea privind CFM 2021-2027 doar 
la 1,07 din VNB-ul UE-27, cu mult mai 
puțin decât cifra estimată de 1,16% din 
VNB-ul UE-27 pentru CFM 2014-2020 și 
chiar mai puțin decât propunerea 
Comisiei și propunând și mai multe 
reduceri la coeziune și agricultură;

Or. en
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Amendamentul 12
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Silvia Modig
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât, în vederea reuniunii 
speciale a Consiliului European privind 
CFM la 20-21 februarie 2020, 
Președintele Consiliului Michel a 
prezentat, la 14 februarie 2020, o nouă 
propunere pentru CFM 2021-2027 care 
implică un plafon CFM global de 1,07% 
din VNB-ul UE-27; întrucât această 
propunere nu a ținut, de asemenea, cont 
deloc de poziția Parlamentului, 
menținând reducerile semnificative din 
coeziune și agricultură;

Or. en

Amendamentul 13
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât reuniunea specială a 
Consiliului European pe tema CFM din 20-
21 februarie 2020, convocată de 
Președintele Consiliului European, nu a 
ajuns la nicio concluzie;

H. întrucât reuniunea specială a 
Consiliului European pe tema CFM din 20-
21 februarie 2020, convocată de 
Președintele Consiliului European, nu a 
ajuns, din nou, la nicio concluzie;

Or. en

Amendamentul 14
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Silvia Modig
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în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul I a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât pandemia de COVID-19 
pune sub semnul întrebării structurile 
UE, amenințând sănătatea publică, 
protecția civilă, stabilitatea economică și 
financiară, coeziunea socială, economică 
și teritorială, drepturile fundamentale și 
statul de drept, ocuparea forței de muncă, 
dezvoltarea durabilă și mediul; întrucât, 
în prezent, mai mult ca niciodată, este 
nevoie din ce în ce mai mult de 
solidaritate și hotărâre, pentru a găsi o 
soluție incluzivă, justă și durabilă la 
această criză fără precedent; întrucât 
criza COVID-19 a schimbat radical 
contextul în care s-au desfășurat discuțiile 
privind CFM și s-a propus inițial un plan 
de urgență CFM de către Parlament;

Or. en

Amendamentul 15
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Silvia Modig
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul I b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ib. întrucât criza COVID-19 solicită 
un CFM mult mai ambițios, consolidat și 
reorientat, cu finanțare majorată pentru 
sănătate, coeziune, ocuparea forței de 
muncă și politicile climatice în vederea 
abordării impactului real al crizei;

Or. en
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Amendamentul 16
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Silvia Modig
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul I c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ic. întrucât Președinta Comisiei von 
der Leyen a anunțat, la 28 martie 2020, 
că, pentru a aborda urmările crizei 
coronavirusului, Comisia va face o 
propunere actualizată privind CFM și a 
solicitat, la 4 aprilie 2020, un plan 
Marshall pentru Europa, având în centrul 
său următorul CFM, dar fără a furniza 
detalii suplimentare; întrucât Eurogrupul 
a salutat, la 9 aprilie 2020, intenția 
Comisiei de a actualiza propunerea sa 
privind CFM pentru a reflecta impactul 
acestei crize și dimensiunea provocărilor 
viitoare; întrucât nici Comisia și nici 
Consiliul nu au făcut nicio trimitere la 
necesitatea unui plan de urgență pentru 
CFM, în ciuda solicitării de lungă durată 
a Parlamentului;

Or. en

Amendamentul 17
Nicolae Ştefănuță

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât, având în vedere întârzierile 
repetate și indiferent de momentul în care 
Consiliul European își va formula în cele 
din urmă concluziile, există în prezent 
riscul concret de a nu se ajunge la un acord 
asupra următorului CFM în timp util pentru 
ca acesta să intre în vigoare la 1 ianuarie 
2021 și ca tranziția între CFM 2014-2020 
și CFM 2021-2027 să nu fie lină, luând în 

J. întrucât, având în vedere întârzierile 
repetate și indiferent de momentul în care 
Consiliul European își va formula în cele 
din urmă concluziile, există în prezent 
riscul concret de a nu se ajunge la un acord 
asupra următorului CFM în timp util pentru 
ca acesta să intre în vigoare la 1 ianuarie 
2021 și ca tranziția între CFM 2014-2020 
și CFM 2021-2027 să nu fie lină, luând în 
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considerare și faptul că există riscul ca 
Parlamentul și Consiliul să aibă poziții 
foarte divergente și că este necesar să se 
poarte negocieri interinstituționale intense 
atât în cadrul procedurii de aprobare, cât și 
al procedurii legislative ordinare;

considerare criza sanitară provocată de 
pandemia de COVID-19 și șocul fără 
precedent pentru economiile noastre și 
impactul socioeconomic asupra vieții 
cetățenilor; luând în considerare și faptul 
că există riscul ca Parlamentul și Consiliul 
să aibă poziții foarte divergente și că este 
necesar să se poarte negocieri 
interinstituționale intense atât în cadrul 
procedurii de aprobare, cât și al procedurii 
legislative ordinare;

Or. en

Amendamentul 18
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Silvia Modig
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât, având în vedere întârzierile 
repetate și indiferent de momentul în care 
Consiliul European își va formula în cele 
din urmă concluziile, există în prezent 
riscul concret de a nu se ajunge la un 
acord asupra următorului CFM în timp util 
pentru ca acesta să intre în vigoare la 1 
ianuarie 2021 și ca tranziția între CFM 
2014-2020 și CFM 2021-2027 să nu fie 
lină, luând în considerare și faptul că există 
riscul ca Parlamentul și Consiliul să aibă 
poziții foarte divergente și că este necesar 
să se poarte negocieri interinstituționale 
intense atât în cadrul procedurii de 
aprobare, cât și al procedurii legislative 
ordinare;

J. întrucât, având în vedere întârzierile 
repetate ale Comisiei și ale Consiliului, 
epidemia de COVID-19 și anunțul 
Comisiei privind o viitoare propunere 
actualizată privind CFM, care este 
preconizată la sfârșitul lunii aprilie, cu 
intenția unui eventual acord în iunie, este 
inevitabil că nu se va ajunge la un acord 
asupra următorului CFM în timp util pentru 
ca acesta să intre în vigoare la 1 ianuarie 
2021 și ca tranziția între CFM 2014-2020 
și CFM 2021-2027 să nu fie lină, luând în 
considerare și faptul că există riscul ca 
Parlamentul și Consiliul să aibă poziții 
foarte divergente și că este necesar să se 
poarte negocieri interinstituționale intense 
atât în cadrul procedurii de aprobare, cât și 
al procedurii legislative ordinare;

Or. en

Amendamentul 19
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Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Silvia Modig
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât epidemia de Covid-19 a 
eclipsat dezbaterea CFM și va întârzia și 
mai mult formularea concluziilor 
Consiliului European;

eliminat

Or. en

Amendamentul 20
Erik Bergkvist

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât epidemia de Covid-19 a 
eclipsat dezbaterea CFM și va întârzia și 
mai mult formularea concluziilor 
Consiliului European;

K. întrucât epidemia de Covid-19 a 
eclipsat dezbaterea CFM și va întârzia și 
mai mult formularea concluziilor 
Consiliului European; subliniază faptul că 
răspunsul Uniunii la epidemia de Covid-
19 trebuie să fie cuprinzător și imediat, în 
primul rând în ceea ce privește asigurarea 
eficacității sectorului european al 
sănătății, garantarea liberei circulații a 
mărfurilor la nivel transfrontalier și 
sprijinirea economiei europene aflate în 
dificultate, prin asigurarea faptului că 
pachetul de asistență de 37 miliarde EUR 
acordat de Comisie sprijină 
întreprinderile mici care sunt cel mai grav 
afectate de această criză fără precedent; 
cu toate acestea, provocările rezultate din 
lipsa de hotărâre a Consiliului privind 
CFM sunt în această situație evident 
ilustrate, și, prin urmare, imediat după ce 
epidemia COVID-19 va fi sub control, 
trebuie ajuns la un acord în Consiliu 
pentru a începe negocierile 
interinstituționale, cu scopul de a se 
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asigura un buget UE ambițios și credibil 
de la 1 ianuarie 2021;

Or. en

Amendamentul 21
Johan Van Overtveldt, Jan Olbrycht, Margarida Marques, José Manuel Fernandes, 
Valerie Hayer, Rasmus Andresen

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât epidemia de Covid-19 a 
eclipsat dezbaterea CFM și va întârzia și 
mai mult formularea concluziilor 
Consiliului European;

K. întrucât epidemia de Covid-19, în 
ciuda faptului că a subliniat importanța și 
potențialul unui buget UE solid, a 
întârziat și mai mult dezbaterea 
Consiliului European și acordul privind 
noul CFM, afectând condițiile în care ar 
putea avea loc negocierile 
interinstituționale;

Or. en

Amendamentul 22
Nicolae Ştefănuță

Propunere de rezoluție
Considerentul Ka (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ka. întrucât Comisia a utilizat toate 
instrumentele și flexibilitățile bugetare ale 
actualului CFM pentru a sprijini statele 
membre să abordeze criza sanitară, iar 
planul de urgență privind CFM ar trebui 
să asigure o maximă flexibilitate și 
rapiditatea procedurilor, cu scopul de a 
ajuta beneficiarii și statele membre să 
utilizeze fondurile în vederea atenuării 
impactului social și economic al 
pandemiei de COVID-19;



AM\1203076RO.docx 15/40 PE650.470v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 23
Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Considerentul Ka (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ka. având în vedere faptul că, în urma 
epidemiei de COVID-19, primul an al 
noului CFM (2021) ar trebui considerat 
ca an de tranziție și de reorientare;

Or. fr

Amendamentul 24
Nicolae Ştefănuță

Propunere de rezoluție
Considerentul La (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

La. întrucât se iau în 
vedere negocierile în curs privind 
viitoarele relații dintre Uniune și Regatul 
Unit, în conformitate cu articolul 132 din 
Acordul de retragere, și faptul că, după 1 
ianuarie 2021, Regatul Unit va fi 
considerată țară terță, dacă Regatul Unit 
dorește să participe la programele UE în 
următorul CFM, Uniunea ar trebui să 
asigure luarea în considerare a situației 
Regatului Unit la prezentarea unui plan 
de urgență privind CFM; ar trebui să se 
asigure că Regatul Unit va avea o 
contribuție financiară echitabilă la 
Uniune, care să fie negociată cu 
Comitetul mixt și că acest fapt nu va 
implica transferuri globale de la UE 
pentru Regatul Unit;

Or. en
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Amendamentul 25
Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Considerentul La (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

La. întrucât planul de urgență ar 
trebui, de asemenea, să fie capabil să facă 
față consecințelor imediate ale epidemiei 
de COVID-19 și să se înscrie în măsurile 
adoptate în cadrul bugetului 2020;

Or. fr

Amendamentul 26
Johan Van Overtveldt, Jan Olbrycht, Margarida Marques, José Manuel Fernandes, 
Valerie Hayer, Rasmus Andresen

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât actele de bază ale multor 
programe de cheltuieli actuale prevăd 
totuși date de expirare care, împreună cu 
lipsa pregătirii operaționale, ar putea 
compromite plasa de siguranță prevăzută 
de TFUE; întrucât ar trebui să se amâne 
sau să se  anuleze aceste date de expirare, 
pentru a putea fi aliniate cu principiile care 
stau la baza articolului 312 alineatul (4) din 
TFUE și pentru a se evita stoparea 
programelor în cauză, fapt ce ar fi în 
detrimentul beneficiarilor acestora;

M. întrucât actele de bază ale multor 
programe de cheltuieli actuale prevăd 
totuși date de expirare care, împreună cu 
lipsa pregătirii operaționale, ar putea 
compromite plasa de siguranță prevăzută 
de TFUE; întrucât ar trebui să se amâne 
sau să se anuleze aceste date de expirare, 
pentru a putea fi aliniate cu principiile care 
stau la baza articolului 312 alineatul (4) din 
TFUE și pentru a se evita stoparea 
programelor în cauză, fapt ce ar fi în 
detrimentul beneficiarilor acestora și al 
Uniunii în ansamblu, în special în 
vremuri de criză;

Or. en

Amendamentul 27
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Valerie Hayer

Propunere de rezoluție
Considerentul Na (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Na. întrucât Comisia a recunoscut deja 
riscurile pe care le implică eventuala 
expirare sau neadaptare a anumitor acte 
legislative pentru următorul CFM, în 
special propunând un regulament 
tranzitoriu privind politica agricolă 
comună la 31 octombrie 2019, urmând 
principiul extinderii normelor actuale și 
lăsând posibilitatea de a se utiliza noi 
fonduri, cu scopul de a se asigura 
certitudinea și continuitatea pentru 
beneficiarii finali;

Or. en

Amendamentul 28
Erik Bergkvist

Propunere de rezoluție
Considerentul O

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât Parlamentul s-a pregătit cu 
mult timp înainte și s-a pronunțat în 
repetate rânduri împotriva stopării 
programelor Uniunii, declarându-și 
totodată intenția de a nu se lăsa forțat să 
accepte un acord nesatisfăcător privind 
CFM din cauza presiunii timpului;

O. întrucât Parlamentul s-a pregătit cu 
mult timp înainte și s-a pronunțat în 
repetate rânduri împotriva stopării 
programelor Uniunii, declarându-și 
totodată intenția de a nu se lăsa forțat să 
accepte un buget UE subfinanțat pe 
termen lung din cauza presiunii timpului;

Or. en

Amendamentul 29
Johan Van Overtveldt, Jan Olbrycht, Margarida Marques, José Manuel Fernandes, 
Valerie Hayer, Rasmus Andresen

Propunere de rezoluție
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Considerentul Oa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Oa. întrucât criza COVID-19 întărește 
obligația de a se elimina orice risc de 
necontinuitate sau extindere dezordonată 
a actualului CFM și a programelor; 
întrucât devine din ce în ce mai important 
să se garanteze că Uniunea va fi în 
măsură să își desfășoare operațiunile și să 
furnizeze un răspuns ambițios în situații 
de criză și o strategie de redresare, în 
pofida datei incerte a intrării în vigoare a 
unui nou CFM; întrucât Comisia ar 
trebui să furnizeze factorilor interesați un 
mesaj lipsit de echivoc în acest sens;

Or. en

Amendamentul 30
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Silvia Modig
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul Oa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Oa. întrucât, în prezent, mai mult ca 
niciodată, este nevoie de un plan de 
urgență pentru CFM; întrucât, având în 
vedere criza provocată de COVID-
19, planul de urgență CFM nu mai poate 
fi considerat o simplă prelungire a 
plafoanelor și a altor dispoziții aferente 
exercițiului 2020, ci ar trebui să ia forma 
unui plan de urgență reorientat pentru a 
aborda în primul rând impactul crizei 
până la aprobarea și intrarea în vigoare a 
CFM 2021-2027, cu un accent special pe 
politicile în materie de sănătate, coeziune, 
ocupare a forței de muncă și combatere a 
schimbărilor climatice;

Or. en
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Amendamentul 31
Johan Van Overtveldt, Jan Olbrycht, Margarida Marques, José Manuel Fernandes, 
Valerie Hayer, Rasmus Andresen

Propunere de rezoluție
Considerentul Ob (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ob. întrucât bugetul Uniunii din 2021 
ar trebui să abordeze în continuare 
consecințele imediate sociale și economice 
ale crizei Covid-19;  întrucât planul de 
urgență privind CFM ar putea să 
constituie o bază mai bună decât un CFM 
întârziat și inadecvat pentru a furniza un 
răspuns al Uniunii la criză, o strategie de 
redresare și prioritățile politice, pornind 
de la programele existente cu ajustările 
adecvate, precum și măsurile pozitive 
adoptate deja în cadrul bugetului 2020;

Or. en

Amendamentul 32
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul Ob (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ob. întrucât Comisia încă nu se 
angajează să elaboreze un plan de 
urgență pentru CFM și insistă 
asupra unui acord rapid privind CFM 
2021-2027;

Or. en

Amendamentul 33
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Silvia Modig
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în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul Oc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Oc. întrucât, datorită scăderii uriașe a 
VNB-ului UE-27, folosirea unor termeni 
nominali și a unor sume reale, mai 
degrabă decât a unor procentaje, oferă 
mai multă siguranță și claritate atunci 
când se face referire la propunerile 
privind CFM și planul de urgență pentru 
CFM;

Or. en

Amendamentul 34
Alfred Sant

Propunere de rezoluție
Considerentul Pa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Pa. întrucât prioritatea generală va 
rămâne aceea de a avea un acord rapid și 
în timp util privind un nou CFM care să 
poată sprijini, prin finanțare adecvată, 
prioritățile pe termen lung deja stabilite și 
să facă față provocărilor recent 
preconizate cauzate de pandemia de 
COVID-19; întrucât toți negociatorii ar 
trebui să depună eforturi în acest scop;

Or. en

Amendamentul 35
Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Considerentul Pa (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Pa. întrucât situația actuală generată 
de criza provocată de coronavirus a 
amânat punerea în aplicare a 
programelor și proiectelor UE, fapt ce 
poate avea efecte pe termen lung, și s-au 
făcut alocări speciale pentru statele 
membre și pentru programele specifice ale 
UE;

Or. en

Amendamentul 36
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Silvia Modig
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită Comisiei să prezinte, până 
la 15 iunie 2020, pe baza temeiurilor 
juridice relevante pentru fiecare program 
de cheltuieli8și având în vedere articolul 
312 alineatul (4) din TFUE, o propunere de 
plan de urgență pentru CFM, pentru a 
furniza o plasă de siguranță care să îi 
protejeze pe beneficiarii programelor 
Uniunii, urmând recomandările din anexă;

1. solicită Comisiei să prezinte, până 
la 15 iunie 2020, pe baza temeiurilor 
juridice relevante pentru fiecare program 
de cheltuieli8 și având în vedere articolul 
312 alineatul (4) din TFUE, o propunere de 
plan reorientat de urgență pentru CFM, nu 
numai pentru a furniza o plasă de siguranță 
care să îi protejeze pe beneficiarii 
programelor Uniunii, ci și pentru a 
contribui efectiv la atenuarea 
numeroaselor efecte ale crizei provocate 
de coronavirus, până când se va ajunge la 
un acord privind CFM 2021-2027, iar 
acesta va intra în vigoare, cu un accent 
deosebit pe politicile din domeniile 
sănătății, coeziunii, ocupării forței de 
muncă și climei, urmând recomandările 
din anexă;

_________________ _________________
8 Articolul 19 alineatul (2), articolul 21 
alineatul (2), articolul 33, articolul 42, 
articolul 43 alineatul (2), articolul 46 litera 
(d), articolul 77 alineatul (2), articolul 78 
alineatul (2), articolul 79 alineatul (2), 

8 Articolul 19 alineatul (2), articolul 21 
alineatul (2), articolul 33, articolul 42, 
articolul 43 alineatul (2), articolul 46 litera 
(d), articolul 77 alineatul (2), articolul 78 
alineatul (2), articolul 79 alineatul (2), 
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articolul 79 alineatul (4), articolul 81 
alineatul (1), articolul 81 alineatul (2), 
articolul 82 alineatul (1), articolul 84, 
articolul 87 alineatul (2), articolul 91 
alineatul (1), articolul 100 alineatul (2), 
articolul 113, articolul 114, articolul 149, 
articolul 153 alineatul (2) litera (a), 
articolul 164, articolul 165 alineatul (4), 
articolul 166 alineatul (4), articolul 167 
alineatul (5), articolul 168 alineatul (4) 
litera (b), articolul 168 alineatul (5), 
articolul 169, articolul 172, articolul 173 
alineatul (3), articolul 175, articolul 177, 
articolul 178, articolul 182 alineatul (1), 
articolul 182 alineatul (4), articolul 183, 
articolul 188, articolul 189 alineatul (2), 
articolul 192 alineatul (1), articolul 194 
alineatul (2), articolul 195 alineatul (2), 
articolul 196, articolul 197, articolul 203, 
articolul 207 alineatul (2), articolul 209 
alineatul (1), articolul 212 alineatul (2), 
articolul 214 alineatul (5), articolul 325, 
articolul 338 alineatul (1), articolul 349, 
articolul 352 din TFUE și articolul 7 
alineatul (1) și articolul 203 din Tratatul 
Euratom.

articolul 79 alineatul (4), articolul 81 
alineatul (1), articolul 81 alineatul (2), 
articolul 82 alineatul (1), articolul 84, 
articolul 87 alineatul (2), articolul 91 
alineatul (1), articolul 100 alineatul (2), 
articolul 113, articolul 114, articolul 149, 
articolul 153 alineatul (2) litera (a), 
articolul 164, articolul 165 alineatul (4), 
articolul 166 alineatul (4), articolul 167 
alineatul (5), articolul 168 alineatul (4) 
litera (b), articolul 168 alineatul (5), 
articolul 169, articolul 172, articolul 173 
alineatul (3), articolul 175, articolul 177, 
articolul 178, articolul 182 alineatul (1), 
articolul 182 alineatul (4), articolul 183, 
articolul 188, articolul 189 alineatul (2), 
articolul 192 alineatul (1), articolul 194 
alineatul (2), articolul 195 alineatul (2), 
articolul 196, articolul 197, articolul 203, 
articolul 207 alineatul (2), articolul 209 
alineatul (1), articolul 212 alineatul (2), 
articolul 214 alineatul (5), articolul 325, 
articolul 338 alineatul (1), articolul 349, 
articolul 352 din TFUE și articolul 7 
alineatul (1) și articolul 203 din Tratatul 
Euratom.

Or. en

Amendamentul 37
Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită Comisiei să prezinte, până 
la 15 iunie 2020, pe baza temeiurilor 
juridice relevante pentru fiecare program 
de cheltuieli8și având în vedere articolul 
312 alineatul (4) din TFUE, o propunere de 
plan de urgență pentru CFM, pentru a 
furniza o plasă de siguranță care să îi 
protejeze pe beneficiarii programelor 
Uniunii, urmând recomandările din anexă;

1. solicită Comisiei să prezinte, până 
la 15 iunie 2020, pe baza temeiurilor 
juridice relevante pentru fiecare program 
de cheltuieli8 și având în vedere articolul 
312 alineatul (4) din TFUE, o propunere de 
plan de urgență ambițioasă, responsabilă 
și solidară pentru CFM, pentru a furniza o 
plasă de siguranță care să îi protejeze pe 
beneficiarii programelor Uniunii, urmând 
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recomandările din anexă;

_________________ _________________
8 Articolul 19 alineatul (2), articolul 21 
alineatul (2), articolul 33, articolul 42, 
articolul 43 alineatul (2), articolul 46 litera 
(d), articolul 77 alineatul (2), articolul 78 
alineatul (2), articolul 79 alineatul (2), 
articolul 79 alineatul (4), articolul 81 
alineatul (1), articolul 81 alineatul (2), 
articolul 82 alineatul (1), articolul 84, 
articolul 87 alineatul (2), articolul 91 
alineatul (1), articolul 100 alineatul (2), 
articolul 113, articolul 114, articolul 149, 
articolul 153 alineatul (2) litera (a), 
articolul 164, articolul 165 alineatul (4), 
articolul 166 alineatul (4), articolul 167 
alineatul (5), articolul 168 alineatul (4) 
litera (b), articolul 168 alineatul (5), 
articolul 169, articolul 172, articolul 173 
alineatul (3), articolul 175, articolul 177, 
articolul 178, articolul 182 alineatul (1), 
articolul 182 alineatul (4), articolul 183, 
articolul 188, articolul 189 alineatul (2), 
articolul 192 alineatul (1), articolul 194 
alineatul (2), articolul 195 alineatul (2), 
articolul 196, articolul 197, articolul 203, 
articolul 207 alineatul (2), articolul 209 
alineatul (1), articolul 212 alineatul (2), 
articolul 214 alineatul (5), articolul 325, 
articolul 338 alineatul (1), articolul 349, 
articolul 352 din TFUE și articolul 7 
alineatul (1) și articolul 203 din Tratatul 
Euratom.

8 Articolul 19 alineatul (2), articolul 21 
alineatul (2), articolul 33, articolul 42, 
articolul 43 alineatul (2), articolul 46 litera 
(d), articolul 77 alineatul (2), articolul 78 
alineatul (2), articolul 79 alineatul (2), 
articolul 79 alineatul (4), articolul 81 
alineatul (1), articolul 81 alineatul (2), 
articolul 82 alineatul (1), articolul 84, 
articolul 87 alineatul (2), articolul 91 
alineatul (1), articolul 100 alineatul (2), 
articolul 113, articolul 114, articolul 149, 
articolul 153 alineatul (2) litera (a), 
articolul 164, articolul 165 alineatul (4), 
articolul 166 alineatul (4), articolul 167 
alineatul (5), articolul 168 alineatul (4) 
litera (b), articolul 168 alineatul (5), 
articolul 169, articolul 172, articolul 173 
alineatul (3), articolul 175, articolul 177, 
articolul 178, articolul 182 alineatul (1), 
articolul 182 alineatul (4), articolul 183, 
articolul 188, articolul 189 alineatul (2), 
articolul 192 alineatul (1), articolul 194 
alineatul (2), articolul 195 alineatul (2), 
articolul 196, articolul 197, articolul 203, 
articolul 207 alineatul (2), articolul 209 
alineatul (1), articolul 212 alineatul (2), 
articolul 214 alineatul (5), articolul 325, 
articolul 338 alineatul (1), articolul 349, 
articolul 352 din TFUE și articolul 7 
alineatul (1) și articolul 203 din Tratatul 
Euratom.

Or. fr

Amendamentul 38
Johan Van Overtveldt, Jan Olbrycht, Margarida Marques, José Manuel Fernandes, 
Valerie Hayer, Rasmus Andresen

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. solicită ca planul de urgență 
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pentru CFM:
– să anuleze sau să prelungească 
termenele prevăzute în actele de bază ale 
tuturor programelor de cheltuieli 
relevante ale CFM;
– atunci când este necesar din punct de 
vedere juridic, în special în cadrul 
programelor de gestiune partajată, să 
actualizeze sumele relevante pe baza unei 
prelungiri tehnice a nivelurilor din 2020;
– să se revizuiască normele care 
reglementează programele de cheltuieli 
relevante, astfel încât acestea să poată fi 
reorientate temporar către combaterea 
consecințelor economice și sociale 
imediate ale epidemiei de COVID-19 și 
către sprijinirea redresării economice;
– să permită efectuarea unor majorări 
specifice în acest sens;
– să dea posibilitatea de a se institui cele 
mai urgente instrumente și inițiative noi;

Or. en

Amendamentul 39
Clotilde Armand

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. recomandă ca acest plan de 
urgență să ia în considerare cheltuielile 
necesare pentru a atenua consecințele 
economice și sociale ale epidemiei de 
COVID-19 în toate statele membre ale 
UE, să protejeze locurile de muncă, să 
consolideze sistemele de sănătate și să 
îmbunătățească pregătirea strategică 
pentru situații de urgență, inclusiv prin 
consolidarea infrastructurii strategice;

Or. en
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Amendamentul 40
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Silvia Modig
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea A – punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. Planul de urgență pentru CFM 
urmărește să ofere o plasă de siguranță care 
să-i protejeze pe beneficiarii programelor 
Uniunii dacă nu s-ar ajunge la un acord 
asupra CFM 2021-2027 în timp util pentru 
ca acesta să intre în vigoare la 1 ianuarie 
2021. Planul de urgență pentru CFM ar 
trebui să asigure un grad satisfăcător de 
previzibilitate și continuitate în execuția 
bugetului Uniunii;

1. Planul de urgență pentru CFM 
urmărește nu numai să ofere o plasă de 
siguranță care să-i protejeze pe beneficiarii 
programelor Uniunii, ci și să contribuie 
efectiv la atenuarea numeroaselor efecte 
ale crizei provocate de coronavirus, dacă 
nu s-ar ajunge la un acord asupra CFM 
2021-2027 în timp util pentru ca acesta să 
intre în vigoare la 1 ianuarie 2021. Planul 
de urgență pentru CFM ar trebui să asigure 
un grad satisfăcător de previzibilitate și 
continuitate în execuția bugetului Uniunii 
și, pentru a combate efectiv impactul 
crizei, ar trebui să se axeze pe politicile 
din domeniile sănătății, coeziunii, 
ocupării forței de muncă și climei;

Or. en

Amendamentul 41
Nicolae Ştefănuță

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea A – punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. Planul de urgență pentru CFM 
urmărește să ofere o plasă de siguranță care 
să-i protejeze pe beneficiarii programelor 
Uniunii dacă nu s-ar ajunge la un acord 
asupra CFM 2021-2027 în timp util pentru 
ca acesta să intre în vigoare la 1 ianuarie 
2021. Planul de urgență pentru CFM ar 
trebui să asigure un grad satisfăcător de 
previzibilitate și continuitate în execuția 

1. Planul de urgență pentru CFM 
urmărește să ofere o plasă de siguranță care 
să-i protejeze pe beneficiarii programelor 
Uniunii dacă nu s-ar ajunge la un acord 
asupra CFM 2021-2027 în timp util pentru 
ca acesta să intre în vigoare la 1 ianuarie 
2021. Planul de urgență pentru CFM ar 
trebui să asigure un grad satisfăcător de 
previzibilitate și continuitate în execuția 
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bugetului Uniunii; bugetului Uniunii; mecanismele de 
flexibilitate introduse în CFM actual ar 
trebui aplicate și în cazul planului de 
urgență pentru CFM, pentru a-i ajuta pe 
beneficiari și pe statele membre să 
atenueze impactul social și economic al 
COVID-19;

Or. en

Amendamentul 42
Johan Van Overtveldt, Jan Olbrycht, Margarida Marques, José Manuel Fernandes, 
Valerie Hayer, Rasmus Andresen

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea A – punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. Planul de urgență pentru CFM 
urmărește să ofere o plasă de siguranță care 
să-i protejeze pe beneficiarii programelor 
Uniunii dacă nu s-ar ajunge la un acord 
asupra CFM 2021-2027 în timp util pentru 
ca acesta să intre în vigoare la 1 ianuarie 
2021. Planul de urgență pentru CFM ar 
trebui să asigure un grad satisfăcător de 
previzibilitate și continuitate în execuția 
bugetului Uniunii;

1. Planul de urgență pentru CFM 
urmărește să ofere o plasă de siguranță care 
să-i protejeze pe beneficiarii programelor 
Uniunii dacă nu s-ar ajunge la un acord 
asupra CFM 2021-2027 în timp util pentru 
ca acesta să intre în vigoare la 1 ianuarie 
2021. Planul de urgență pentru CFM ar 
trebui să asigure un grad satisfăcător de 
previzibilitate și continuitate în execuția 
bugetului Uniunii. În plus, el ar trebui să 
ofere Uniunii posibilitatea de a reacționa 
la consecințele sociale și economice 
imediate ale epidemiei de Covid-19 și de a 
lucra la redresarea economică;

Or. en

Amendamentul 43
Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea A – punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. Planul de urgență pentru CFM 1. Planul de urgență pentru CFM 
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urmărește să ofere o plasă de siguranță care 
să-i protejeze pe beneficiarii programelor 
Uniunii dacă nu s-ar ajunge la un acord 
asupra CFM 2021-2027 în timp util pentru 
ca acesta să intre în vigoare la 1 ianuarie 
2021. Planul de urgență pentru CFM ar 
trebui să asigure un grad satisfăcător de 
previzibilitate și continuitate în execuția 
bugetului Uniunii;

urmărește să ofere o plasă de siguranță care 
să-i protejeze pe beneficiarii programelor 
Uniunii dacă nu s-ar ajunge la un acord 
asupra CFM 2021-2027 în timp util pentru 
ca acesta să intre în vigoare la 1 ianuarie 
2021. Planul de urgență pentru CFM ar 
trebui să asigure un grad satisfăcător de 
previzibilitate și continuitate în execuția 
bugetului Uniunii; Acesta ar trebui, de 
asemenea, să poată susțină măsurile luate 
ca urmare a epidemiei de Covid-19;

Or. fr

Amendamentul 44
Robert Biedroń

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea A – punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. Planul de urgență pentru CFM 
urmărește să ofere o plasă de siguranță care 
să-i protejeze pe beneficiarii programelor 
Uniunii dacă nu s-ar ajunge la un acord 
asupra CFM 2021-2027 în timp util pentru 
ca acesta să intre în vigoare la 1 ianuarie 
2021. Planul de urgență pentru CFM ar 
trebui să asigure un grad satisfăcător de 
previzibilitate și continuitate în execuția 
bugetului Uniunii;

1. Planul de urgență pentru CFM 
urmărește să ofere o plasă de siguranță care 
să-i protejeze pe beneficiarii programelor 
Uniunii dacă nu s-ar ajunge la un acord 
asupra CFM 2021-2027 în timp util pentru 
ca acesta să intre în vigoare la 1 ianuarie 
2021. Planul de urgență pentru CFM ar 
trebui să asigure un grad satisfăcător de 
previzibilitate și continuitate în execuția 
bugetului Uniunii; de asemenea, el ar 
trebui să aibă mijloacele necesare și să fie 
suficient de flexibil pentru a combate 
consecințele COVID-19;

Or. en

Amendamentul 45
Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea A – punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. Planul de urgență pentru CFM 
urmărește să ofere o plasă de siguranță care 
să-i protejeze pe beneficiarii programelor 
Uniunii dacă nu s-ar ajunge la un acord 
asupra CFM 2021-2027 în timp util pentru 
ca acesta să intre în vigoare la 1 ianuarie 
2021. Planul de urgență pentru CFM ar 
trebui să asigure un grad satisfăcător de 
previzibilitate și continuitate în execuția 
bugetului Uniunii;

1. Planul de urgență pentru CFM 
urmărește să prelungească cu un an 
actualul CFM și să ofere o plasă de 
siguranță care să-i protejeze pe beneficiarii 
programelor Uniunii dacă nu s-ar ajunge la 
un acord asupra CFM 2021-2027 în timp 
util pentru ca acesta să intre în vigoare la 1 
ianuarie 2021. Planul de urgență pentru 
CFM ar trebui să asigure un grad de 
previzibilitate și continuitate în execuția 
bugetului Uniunii, inclusiv o extindere a 
regulii N+3;

Or. en

Amendamentul 46
Johan Van Overtveldt, Jan Olbrycht, Margarida Marques, José Manuel Fernandes, 
Valerie Hayer, Rasmus Andresen

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea A – punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. Planul de urgență pentru CFM 
conține una sau mai multe propuneri 
legislative de anulare sau prelungire a 
termenelor prevăzute în actele de bază ale 
tuturor programelor de cheltuieli în cauză 
și, atunci când este necesar din punct de 
vedere juridic, în special în cadrul 
programelor de gestiune partajată, de 
actualizare a sumelor relevante pe baza 
unei prelungiri tehnice a nivelurilor din 
2020;

2. Planul de urgență pentru CFM 
conține una sau mai multe propuneri 
legislative de anulare sau prelungire a 
termenelor prevăzute în actele de bază ale 
tuturor programelor de cheltuieli în cauză 
și, atunci când este necesar din punct de 
vedere juridic, în special în cadrul 
programelor de gestiune partajată, de 
actualizare a sumelor relevante pe baza 
unei prelungiri tehnice a nivelurilor din 
2020; De asemenea, propunerea 
legislativă (propunerile legislative) ar 
trebui să prevadă o reorientare temporară 
a obiectivelor tuturor programelor de 
cheltuieli relevante, astfel încât acestea să 
poată combate în mod optim consecințele 
imediate ale epidemiei de Covid-19. În 
același scop, propunerea (propunerile) ar 
trebui să prevadă, ori de câte ori este 
relevant, o reajustare a normelor, astfel 
încât programele cu gestiune partajată să 
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poată fi puse în aplicare cât mai flexibil, 
inclusiv să se prelungească toate măsurile 
legislative adoptate în 2020, ca răspuns la 
criză;

Or. en

Amendamentul 47
Nicolae Ştefănuță

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea A – punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. Planul de urgență pentru CFM 
conține una sau mai multe propuneri 
legislative de anulare sau prelungire a 
termenelor prevăzute în actele de bază ale 
tuturor programelor de cheltuieli în cauză 
și, atunci când este necesar din punct de 
vedere juridic, în special în cadrul 
programelor de gestiune partajată, de 
actualizare a sumelor relevante pe baza 
unei prelungiri tehnice a nivelurilor din 
2020;

2. Planul de urgență pentru CFM 
conține una sau mai multe propuneri 
legislative de anulare sau prelungire a 
termenelor prevăzute în actele de bază ale 
tuturor programelor de cheltuieli în cauză 
și, atunci când este necesar din punct de 
vedere juridic, în special în cadrul 
programelor de gestiune partajată, de 
actualizare a sumelor relevante pe baza 
unei prelungiri tehnice a nivelurilor din 
2020; de asemenea, având în vedere 
negocierile în derulare privind viitoarele 
relații dintre Uniune și Regatul Unit, dacă 
Regatul Unit decide să participe la 
programele UE, Uniunea ar trebui să 
asigure, în acest caz, o contribuție 
echitabilă, care nu presupune efectuarea 
unor transferuri globale dinspre UE către 
Regatul Unit;

Or. en

Amendamentul 48
Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea A – punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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2. Planul de urgență pentru CFM 
conține una sau mai multe propuneri 
legislative de anulare sau prelungire a 
termenelor prevăzute în actele de bază ale 
tuturor programelor de cheltuieli în cauză 
și, atunci când este necesar din punct de 
vedere juridic, în special în cadrul 
programelor de gestiune partajată, de 
actualizare a sumelor relevante pe baza 
unei prelungiri tehnice a nivelurilor din 
2020;

2. Ținând seama de faptul că tratatul 
permite adaptarea automată a plafoanelor 
pentru 2020 la exercițiul 2021, planul de 
urgență pentru CFM conține una sau mai 
multe propuneri legislative de anulare sau 
prelungire a termenelor prevăzute în actele 
de bază ale tuturor programelor de 
cheltuieli în cauză și, atunci când este 
necesar din punct de vedere juridic, în 
special în cadrul programelor de gestiune 
partajată, de actualizare a sumelor 
relevante pe baza unei prelungiri tehnice a 
nivelurilor din 2020;

Or. en

Amendamentul 49
Johan Van Overtveldt, Jan Olbrycht, Margarida Marques, José Manuel Fernandes, 
Valerie Hayer, Rasmus Andresen

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea A – punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. Planul de urgență pentru CFM ar 
trebui să permită, în bugetul pe 2021 , să 
se efectueze consolidări specifice ale 
programelor de cheltuieli relevante și să 
se instituie cele mai urgente instrumente, 
măsuri și programe noi, mai ales cele 
referitoare un plan de redresare 
după epidemia de Covid-19;

Or. en

Amendamentul 50
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Silvia Modig
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea A – punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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2a. Planul de urgență pentru CFM 
trebuie să includă una sau mai multe 
propuneri legislative pentru a se asigura 
că va atenua, într-adevăr, impactul crizei 
provocate de coronavirus, cu un accent 
deosebit pe politicile din domeniile 
sănătății, coeziunii, ocupării forței de 
muncă și climei;

Or. en

Amendamentul 51
Valerie Hayer

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea A – punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. Planul de urgență pentru CFM ar 
trebui prezentat până cel târziu la 15 iunie 
2020, cu excepția cazului în care 
negocierile privind CFM dintre 
Parlamentul European și Consiliu au dus la 
încheierea unui acord politic înainte de 
această dată. Acest termen de prezentare a 
planului de urgență va răspunde unei duble 
necesități: a) aceea de a asigura faptul că 
procedura bugetară aferentă exercițiului 
2021 începe cu toate informațiile necesare 
referitoare la planificarea de urgență;  b) 
aceea de a asigura faptul că propunerile 
legislative relevante pot fi adoptate de 
colegiuitori înainte de concilierea privind 
bugetul pe 2021. Acesta va fi momentul în 
care autoritatea bugetară va trebui să ia o 
decizie definitivă cu privire la bugetul 
Uniunii pentru anul viitor, fie pe baza unui 
nou CFM 2021-2027, fie pe baza unei 
prelungiri a plafoanelor pentru 2020;

3. Planul de urgență pentru CFM ar 
trebui prezentat până cel târziu la 15 iunie 
2020, cu excepția cazului în care 
negocierile privind CFM dintre 
Parlamentul European și Consiliu au dus la 
încheierea unui acord politic înainte de 
această dată. Planul de urgență pentru 
CFM ar trebui să fie însoțit de o anexă 
care să prezinte o schiță a unei propuneri 
de proiect alternativ de buget pentru 2021, 
elaborată în cadrul scenariului planului 
de urgență. Termenul de prezentare a 
planului de urgență va răspunde unei duble 
necesități: a) aceea de a asigura faptul că 
procedura bugetară aferentă exercițiului 
2021 începe cu toate informațiile necesare 
referitoare la planificarea de urgență; b) 
aceea de a asigura faptul că propunerile 
legislative relevante pot fi adoptate de 
colegiuitori înainte de concilierea privind 
bugetul pe 2021. Acesta va fi momentul în 
care autoritatea bugetară va trebui să ia o 
decizie definitivă cu privire la bugetul 
Uniunii pentru anul viitor, fie pe baza unui 
nou CFM 2021-2027, fie pe baza unei 
prelungiri a plafoanelor pentru 2020;

Or. en
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Amendamentul 52
Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea A – punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. Planul de urgență pentru CFM ar 
trebui prezentat până cel târziu la 15 iunie 
2020, cu excepția cazului în care 
negocierile privind CFM dintre 
Parlamentul European și Consiliu au dus la 
încheierea unui acord politic înainte de 
această dată. Acest termen de prezentare a 
planului de urgență va răspunde unei duble 
necesități: a) aceea de a asigura faptul că 
procedura bugetară aferentă exercițiului 
2021 începe cu toate informațiile necesare 
referitoare la planificarea de urgență;  b) 
aceea de a asigura faptul că propunerile 
legislative relevante pot fi adoptate de 
colegiuitori înainte de concilierea privind 
bugetul pe 2021. Acesta va fi momentul în 
care autoritatea bugetară va trebui să ia o 
decizie definitivă cu privire la bugetul 
Uniunii pentru anul viitor, fie pe baza unui 
nou CFM 2021-2027, fie pe baza unei 
prelungiri a plafoanelor pentru 2020;

3. Planul de urgență pentru CFM ar 
trebui prezentat până cel târziu la 15 iunie 
2020, cu excepția cazului în care 
negocierile privind CFM dintre 
Parlamentul European și Consiliu au dus la 
încheierea unui acord politic înainte de 
această dată. Acest termen de prezentare a 
unui plan de urgență ambițios, responsabil 
și solidar va răspunde unei duble 
necesități: a) aceea de a asigura faptul că 
procedura bugetară aferentă exercițiului 
2021 începe cu toate informațiile necesare 
referitoare la planificarea de urgență; b) 
aceea de a asigura faptul că propunerile 
legislative relevante pot fi adoptate de 
colegiuitori înainte de concilierea privind 
bugetul pe 2021. Acesta va fi momentul în 
care autoritatea bugetară va trebui să ia o 
decizie definitivă cu privire la bugetul 
Uniunii pentru anul viitor, fie pe baza unui 
nou CFM 2021-2027, fie pe baza unei 
prelungiri a plafoanelor pentru 2020;

Or. fr

Amendamentul 53
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Silvia Modig
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea A – punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. Planul de urgență pentru CFM ar 
trebui prezentat până cel târziu la 15 iunie 
2020, cu excepția cazului în care 

3. Planul de urgență pentru CFM ar 
trebui prezentat până cel târziu la 15 iunie 
2020, cu excepția cazului în care 
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negocierile privind CFM dintre 
Parlamentul European și Consiliu au dus la 
încheierea unui acord politic înainte de 
această dată. Acest termen de prezentare a 
planului de urgență va răspunde unei duble 
necesități: a) aceea de a asigura faptul că 
procedura bugetară aferentă exercițiului 
2021 începe cu toate informațiile necesare 
referitoare la planificarea de urgență;  b) 
aceea de a asigura faptul că propunerile 
legislative relevante pot fi adoptate de 
colegiuitori înainte de concilierea privind 
bugetul pe 2021. Acesta va fi momentul în 
care autoritatea bugetară va trebui să ia o 
decizie definitivă cu privire la bugetul 
Uniunii pentru anul viitor, fie pe baza unui 
nou CFM 2021-2027, fie pe baza unei 
prelungiri a plafoanelor pentru 2020;

negocierile privind CFM dintre 
Parlamentul European și Consiliu au dus la 
încheierea unui acord politic înainte de 
această dată. Acest termen de prezentare a 
planului de urgență va răspunde unei duble 
necesități: a) aceea de a asigura faptul că 
procedura bugetară aferentă exercițiului 
2021 începe cu toate informațiile necesare 
referitoare la planificarea de urgență; b) 
aceea de a asigura faptul că propunerile 
legislative relevante pot fi adoptate de 
colegiuitori înainte de concilierea privind 
bugetul pe 2021. Acesta va fi momentul în 
care autoritatea bugetară va trebui să ia o 
decizie definitivă cu privire la bugetul 
Uniunii pentru anul viitor, fie pe baza unui 
nou CFM 2021-2027, fie pe baza planului 
de urgență pentru CFM;

Or. en

Amendamentul 54
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Silvia Modig
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea A – punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. Planul de urgență pentru CFM ar 
trebui exprimat în termeni nominali și 
sume reale, și nu ca procentaj al VNB-
ului UE-27;

Or. en

Amendamentul 55
Valerie Hayer

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea A – punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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4. Măsurile necesare pentru punerea 
în aplicare a planului de urgență sunt 
finanțate din bugetul anual, în limitele 
plafoanelor CFM pentru 2020 și ale 
dispozițiilor privind flexibilitatea ale CFM 
2014-2020, astfel cum au fost prorogate în 
conformitate cu articolul 312 alineatul (4) 
din TFUE, și anume pe baza unei 
prelungiri tehnice a sumelor deja convenite 
de autoritatea bugetară în 2020 majorate cu 
deflatorul de 2 %. Această prelungire 
tehnică ar trebui să determine, de 
asemenea, pachetele financiare naționale în 
cadrul programelor de gestiune partajată.

4. Măsurile necesare pentru punerea 
în aplicare a planului de urgență sunt 
finanțate din bugetul anual, în limitele 
plafoanelor CFM pentru 2020 și ale 
dispozițiilor privind flexibilitatea ale CFM 
2014-2020, astfel cum au fost prorogate în 
conformitate cu articolul 312 alineatul (4) 
din TFUE, și anume pe baza unei 
prelungiri tehnice a sumelor deja convenite 
de autoritatea bugetară în 2020 majorate cu 
deflatorul de 2 %. Această prelungire 
tehnică ar trebui să determine, de 
asemenea, pachetele financiare naționale în 
cadrul programelor de gestiune partajată. 
Dacă este necesar, Comisia ar trebui să 
prezinte propuneri, pentru a asigura 
faptul că planul de urgență este 
compatibil cu plafonul resurselor proprii 
prevăzut de decizia privind resursele 
proprii.

Or. en

Amendamentul 56
Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea A – punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. Măsurile necesare pentru punerea 
în aplicare a planului de urgență sunt 
finanțate din bugetul anual, în limitele 
plafoanelor CFM pentru 2020 și ale 
dispozițiilor privind flexibilitatea ale CFM 
2014-2020, astfel cum au fost prorogate în 
conformitate cu articolul 312 alineatul (4) 
din TFUE, și anume pe baza unei 
prelungiri tehnice a sumelor deja convenite 
de autoritatea bugetară în 2020 majorate cu 
deflatorul de 2 %. Această prelungire 
tehnică ar trebui să determine, de 
asemenea, pachetele financiare naționale în 
cadrul programelor de gestiune partajată.

4. Măsurile necesare pentru punerea 
în aplicare a planului de urgență sunt 
finanțate din bugetul anual, în limitele 
plafoanelor CFM pentru 2020 și ale 
dispozițiilor privind flexibilitatea ale CFM 
2014-2020, astfel cum au fost prorogate în 
conformitate cu articolul 312 alineatul (4) 
din TFUE, și anume pe baza unei 
prelungiri tehnice a sumelor deja convenite 
de autoritatea bugetară în 2020 majorate cu 
deflatorul de 2 % și a sumelor necesare 
susținerii măsurilor luate pentru a 
răspunde epidemiei de Covid-19 în cadrul 
bugetului 2020. Această prelungire tehnică 
ar trebui să determine, de asemenea, 
pachetele financiare naționale în cadrul 
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programelor de gestiune partajată.

Or. fr

Amendamentul 57
Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea A – punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. Măsurile necesare pentru punerea 
în aplicare a planului de urgență sunt 
finanțate din bugetul anual, în limitele 
plafoanelor CFM pentru 2020 și ale 
dispozițiilor privind flexibilitatea ale CFM 
2014-2020, astfel cum au fost prorogate în 
conformitate cu articolul 312 alineatul (4) 
din TFUE, și anume pe baza unei 
prelungiri tehnice a sumelor deja convenite 
de autoritatea bugetară în 2020 majorate cu 
deflatorul de 2 %. Această prelungire 
tehnică ar trebui să determine, de 
asemenea, pachetele financiare naționale în 
cadrul programelor de gestiune partajată.

4. Măsurile necesare pentru punerea 
în aplicare a planului de urgență sunt 
finanțate din bugetul anual, în limitele 
plafoanelor CFM pentru 2020 și ale 
dispozițiilor privind flexibilitatea ale CFM 
2014-2020, astfel cum au fost prorogate în 
conformitate cu articolul 312 alineatul (4) 
din TFUE, și anume pe baza unei 
prelungiri tehnice a sumelor deja convenite 
de autoritatea bugetară în 2020 majorate cu 
deflatorul de 2 %. Această prelungire 
tehnică ar trebui să determine, de 
asemenea, pachetele financiare naționale în 
cadrul programelor de gestiune partajată. 
Prelungirea și sumele vor ține seama de 
necesitatea de a păstra și a pune în 
aplicare regula N+3;

Or. en

Amendamentul 58
Johan Van Overtveldt, Jan Olbrycht, Margarida Marques, José Manuel Fernandes, 
Valerie Hayer, Rasmus Andresen

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea A – punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. Măsurile necesare pentru punerea 
în aplicare a planului de urgență sunt 
finanțate din bugetul anual, în limitele 
plafoanelor CFM pentru 2020 și ale 

4. Măsurile necesare pentru punerea 
în aplicare a planului de urgență sunt 
finanțate din bugetul anual, în limitele 
plafoanelor CFM pentru 2020 și ale 
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dispozițiilor privind flexibilitatea ale CFM 
2014-2020, astfel cum au fost prorogate în 
conformitate cu articolul 312 alineatul (4) 
din TFUE, și anume pe baza unei 
prelungiri tehnice a sumelor deja convenite 
de autoritatea bugetară în 2020 majorate cu 
deflatorul de 2 %. Această prelungire 
tehnică ar trebui să determine, de 
asemenea, pachetele financiare naționale în 
cadrul programelor de gestiune partajată.

dispozițiilor privind flexibilitatea ale CFM 
2014-2020, astfel cum au fost prorogate în 
conformitate cu articolul 312 alineatul (4) 
din TFUE, și anume pe baza unei 
prelungiri tehnice a sumelor deja convenite 
de autoritatea bugetară în 2020 majorate cu 
deflatorul de 2 % și a oricăreia dintre 
inițiativele menționate mai sus. Această 
prelungire tehnică ar trebui să determine, 
de asemenea, pachetele financiare 
naționale în cadrul programelor de gestiune 
partajată.

Or. en

Amendamentul 59
Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea A – punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. Planul de urgență pentru CFM ar 
trebui să ia în considerare alocările din 
pachetele financiare naționale din cadrul 
programelor de gestiune partajată și 
alocările din programele referitoare la 
COVID-19 gestionate de UE și va asigura 
sustenabilitatea acestora și deflatorul de 
2%;

Or. en

Amendamentul 60
Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea A – punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. Deflatorul de 2% al programelor 
gestionate de UE ar trebui să fie alocat 
noilor proiecte-pilot și acțiuni 



AM\1203076RO.docx 37/40 PE650.470v01-00

RO

pregătitoare privind COVID-19;

Or. en

Amendamentul 61
Johan Van Overtveldt, Jan Olbrycht, Margarida Marques, José Manuel Fernandes, 
Valerie Hayer, Rasmus Andresen

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea B – punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. Una sau mai multe propuneri 
legislative de anulare sau prelungire a 
termenelor prevăzute în actele de bază ale 
tuturor programelor de cheltuieli 
relevante și, atunci când este necesar din 
punct de vedere juridic, în special în 
cadrul programelor de gestiune partajată, 
de actualizare a sumelor relevante pe baza 
unei prelungiri tehnice a nivelurilor din 
2020.

1. Una sau mai multe propuneri 
legislative:

– de anulare sau prelungire a termenelor 
prevăzute în actele de bază ale tuturor 
programelor de cheltuieli relevante ale 
CFM și,
– atunci când este necesar din punct de 
vedere juridic, în special în cadrul 
programelor de gestiune partajată, de 
actualizare a sumelor relevante pe baza 
unei prelungiri tehnice a nivelurilor din 
2020;
– de revizuire a normelor și obiectivelor 
care reglementează programele de 
cheltuieli relevante, astfel încât acestea să 
poată fi reorientate temporar către 
combaterea consecințelor economice și 
sociale imediate ale epidemiei de COVID-
19 și către sprijinirea redresării 
economice.

Or. en
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Amendamentul 62
Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea B – punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. Una sau mai multe propuneri 
legislative de anulare sau prelungire a 
termenelor prevăzute în actele de bază ale 
tuturor programelor de cheltuieli relevante 
și, atunci când este necesar din punct de 
vedere juridic, în special în cadrul 
programelor de gestiune partajată, de 
actualizare a sumelor relevante pe baza 
unei prelungiri tehnice a nivelurilor din 
2020.

1. Una sau mai multe propuneri 
legislative de anulare sau prelungire a 
termenelor prevăzute în actele de bază ale 
tuturor programelor de cheltuieli relevante 
și, atunci când este necesar din punct de 
vedere juridic, în special în cadrul 
programelor de gestiune partajată, de 
actualizare a sumelor relevante pe baza 
unei prelungiri tehnice a nivelurilor din 
2020, și a sumelor necesare susținerii 
măsurilor luate pentru a combate 
epidemia de Covid-19 în cadrul bugetului 
2020.

Or. fr

Amendamentul 63
Clotilde Armand

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea B – punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. Una sau mai multe propuneri 
legislative de anulare sau prelungire a 
termenelor prevăzute în actele de bază ale 
tuturor programelor de cheltuieli relevante 
și, atunci când este necesar din punct de 
vedere juridic, în special în cadrul 
programelor de gestiune partajată, de 
actualizare a sumelor relevante pe baza 
unei prelungiri tehnice a nivelurilor din 
2020.

1. Una sau mai multe propuneri 
legislative de anulare sau prelungire a 
termenelor prevăzute în actele de bază ale 
tuturor programelor de cheltuieli relevante 
și, atunci când este necesar din punct de 
vedere juridic, în special în cadrul 
programelor de gestiune partajată, de 
actualizare a sumelor relevante pe baza 
unei prelungiri tehnice a nivelurilor din 
2020 în ceea ce privește măsurile de 
rectificare adoptate pentru bugetul UE 
aferent exercițiului financiar 2020 având 
în vedere epidemia de COVID-19.

Or. en
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Amendamentul 64
Clotilde Armand

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea B – punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. Proiectul de buget de urgență 
trebuie să fie însoțit de dispoziții privind 
evaluarea rezultatelor obținute sau de 
măsuri de monitorizare specifice, având 
în vedere flexibilitatea mai mare a 
utilizării fondurilor. Propunerea de buget 
de urgență trebuie să prevadă, de 
asemenea, dispoziții anticorupție clare.

Or. en

Amendamentul 65
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Silvia Modig
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea B – punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. Una sau mai multe propuneri 
legislative pentru a se asigura că planul 
de urgență pentru CFM va atenua, într-
adevăr, impactul crizei provocate de 
coronavirus, cu un accent deosebit pe 
politicile din domeniile sănătății, 
coeziunii, ocupării forței de muncă și 
climei.

Or. en

Amendamentul 66
Clotilde Armand

Propunere de rezoluție
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Anexa I – partea B – punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. Pentru a se asigura că acțiunile de 
politică și cheltuielile UE asociate 
combaterii pandemiei de COVID-19 și 
consecințelor acesteia sunt transparente și 
responsabile, Comisia ar trebui să ia 
măsuri pentru ca datele privind 
gestionarea bugetului să fie difuzate liber, 
în cadrul capacității de comunicare 
strategică a UE. Comisia trebuie să ia 
măsuri specifice pentru a informa 
beneficiarii potențiali cu privire la 
oportunitățile de finanțare, cu scopul de a 
garanta că fondurile destinate combaterii 
COVID-19 sunt executate în mod rapid și 
eficient. Trebuie să se depună eforturi 
suplimentare de comunicare pentru a 
contracara neînțelegerile și 
dezinformarea în legătură cu bugetul UE.

Or. en


