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Amendamentul 1
Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Referirea 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Acordul de la 
Paris,

Or. en

Amendamentul 2
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, 
Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Referirea 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Rezoluția sa din 
18 decembrie 2019 referitoare la echitatea 
fiscală într-o economie digitalizată și 
globalizată: BEPS 2.0”5 ,

eliminat

__________________
5 Texte adoptate, P9_TA(2019)0102.

Or. en

Amendamentul 3
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Referirea 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere raportul final și 
recomandările Grupului la nivel înalt 

eliminat
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privind resursele proprii,
Or. en

Amendamentul 4
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Referirea 13 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Regulamentul 
privind instituirea unui cadru care să 
faciliteze investițiile durabile și 
Regulamentul (UE) 2019/2088,

Or. en

Amendamentul 5
Clotilde Armand

Propunere de rezoluție
Referirea 13 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Agenda 2030 a 
ONU pentru dezvoltare durabilă,

Or. en

Amendamentul 6
Sirpa Pietikäinen,

Propunere de rezoluție
Referirea 13 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Raportul special 
al Grupului interguvernamental privind 
schimbările climatice (IPCC) intitulat „O 
încălzire globală de 1,5°C”, cel de-al 5-lea 
raport de evaluare (AR5) al său și 
raportul său de sinteză din septembrie 
2018, care au solicitat limitarea creșterii 
temperaturii la 1,5°C față de nivelurile 
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perioadei preindustriale; potrivit Grupului 
de lucru II al IPCC, care contribuie la 
elaborarea celui de al 6-lea raport de 
evaluare (AR6), cele mai noi modele 
climatice pentru viitorul raport al ONU 
indică un risc „incredibil de alarmant” de 
încălzire galopantă și nevoia de a extinde 
în mod drastic politicile privind 
schimbările climatice1a

,

__________________
1a https://www.ipcc.ch/report/sixth-
assessment-report-working-group-ii/

Or. en

Amendamentul 7
Clotilde Armand

Propunere de rezoluție
Referirea 13 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei intitulată „Uniți în realizarea 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice 
– Stabilirea bazelor pentru o tranziție de 
succes către o energie curată”,

Or. en

Amendamentul 8
Sirpa Pietikäinen,

Propunere de rezoluție
Referirea 14 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Raportul special 
al Grupului interguvernamental privind 
schimbările climatice (IPCC) referitor la 
schimbările climatice, deșertificare, 
degradarea solurilor, gestionarea 
durabilă a terenurilor, securitatea 
alimentară și fluxurile de gaze cu efect de 
seră din ecosistemele terestre, Raportul 
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special al IPCC privind oceanele și 
criosfera în contextul schimbărilor 
climatice și Raportul de evaluare globală 
privind biodiversitatea și serviciile 
ecosistemice, elaborat în mai 2019 de 
Platforma interguvernamentală 
științifico-politică privind biodiversitatea 
și serviciile ecosistemice (IPBES),

Or. en

Amendamentul 9
Sirpa Pietikäinen,

Propunere de rezoluție
Referirea 14 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Pilonul european 
al drepturilor sociale, Carta 
internațională a drepturilor omului, 
Orientările OCDE pentru întreprinderile 
multinaționale, Principiile directoare ale 
ONU privind afacerile și drepturile 
omului și Declarația Organizației 
Internaționale a Muncii privind drepturile 
și principiile fundamentale la locul de 
muncă și cele opt convenții fundamentale 
ale OIM,

Or. en

Amendamentul 10
Sirpa Pietikäinen,

Propunere de rezoluție
Referirea 14 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere principiile pentru 
investiții responsabile, principiile pentru 
servicii bancare responsabile și principiile 
pentru asigurări sustenabile, sprijinite de 
Organizația Națiunilor Unite,

Or. en
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Amendamentul 11
Sirpa Pietikäinen,

Propunere de rezoluție
Referirea 14 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Raportul 
Fondului Monetar Internațional din 
2019, care a constatat că subvențiile 
globale pentru combustibilii fosili au 
reprezentat 6,3 % din PIB-ul global în 
2015, în timp ce stabilirea eficientă a 
prețurilor combustibililor fosili în 2015 ar 
fi redus emisiile globale de carbon cu 
28 %, iar decesele cauzate de poluarea 
aerului cu combustibili fosili cu 46 % și 
ar fi majorat veniturile publice cu 3,8 % 
din PIB1a, constatând, de asemenea, că 
Uniunea Europeană și 11 state membre 
au cheltuit cel puțin 112 miliarde EUR pe 
an pentru subvenții pentru combustibilii 
fosili în perioada 2014-20161b 

,

__________________
1a 
https://www.imf.org/en/Publications/WP/I
ssues/2019/05/02/Global-Fossil-Fuel-
Subsidies-Remain-Large-An-Update-
Based-on-Country-Level-Estimates-46509
1b 
http://www.caneurope.org/publications/bl
ogs/1471-report-phase-out-2020-
monitoring-europe-s-fossil-fuel-subsidies

Or. en

Amendamentul 12
Aurore Lalucq

Propunere de rezoluție
Referirea 20 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere strategia privind 
biodiversitatea, care stabilește obiective 
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obligatorii pentru Uniune și statele sale 
membre de a proteja cel puțin 30 % din 
suprafețele terestre și marine ale Uniunii 
și de a reface cel puțin 30 % din 
ecosistemele degradate până în 2030,

Or. en

Amendamentul 13
Jens Geier

Propunere de rezoluție
Referirea 20 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția 70/1 a 
Adunării Generale a ONU din 25 
septembrie 2015, intitulată 
„Transformarea lumii în care trăim: 
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă”, 
care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016,

Or. en

Amendamentul 14
Alfred Sant

Propunere de rezoluție
Referirea 20 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Declarația politică 
de la Valletta privind energia curată 
pentru insulele UE, din 18 mai 2017,

Or. en

Amendamentul 15
Pierre Larrouturou, Gilles Boyer

Propunere de rezoluție
Referirea 20 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Statutul BCE,
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Or. en

Amendamentul 16
Pierre Larrouturou, Sirpa Pietikäinen, Gilles Boyer

Propunere de rezoluție
Referirea 20 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere raportul din 5 
iunie al serviciului european Copernicus, 
potrivit căruia luna mai 2020 a fost cea 
mai fierbinte lună mai înregistrată 
vreodată (cu temperaturi de 35°C în 
Siberia!),

Or. en

Amendamentul 17
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Considerentul -A (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-A. întrucât schimbările climatice 
reprezintă o provocare globală, care 
necesită cooperare internațională și 
eforturi similare din partea diverselor 
părți; întrucât, pentru ca Uniunea să își 
poată îndeplini cu succes rolul de lider 
mondial în tranziția către neutralitatea 
climatică, este esențială o abordare 
realistă, care să promoveze efectiv o 
creștere economică sustenabilă și 
competitivă și prosperitatea;

Or. en

Amendamentul 18
Mick Wallace, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Considerentul -A (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

-A. întrucât obiectivul unui nou Pact 
verde european sau orice sens care at 
putea fi atribuit acestor cuvinte este de a 
asigura o tranziție ecologică ambițioasă, 
coordonată de stat și finanțată din fonduri 
publice;

Or. en

Amendamentul 19
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Considerentul -A (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-A. întrucât investițiile necesare 
pentru adaptarea la schimbările climatice 
nu sunt încă evaluate și incluse în cifrele 
CFM privind clima;

Or. en

Amendamentul 20
Paul Tang, Carmen Avram, Manon Aubry, Evelyn Regner, Csaba Molnár, Siegfried 
Mureșan, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Gilles Boyer, Sirpa Pietikäinen, Pedro 
Marques, Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Considerentul -A (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-A. întrucât toate sectoarele economiei 
UE vor fi afectate de tranziția către o 
economie durabilă;

Or. en

Amendamentul 21
Pierre Larrouturou, Sirpa Pietikäinen, Gilles Boyer

Propunere de rezoluție
Considerentul -A (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

-A. întrucât raportul din 5 iunie al 
NOAA, Administrația Națională a 
Oceanelor și Atmosferei din Statele Unite, 
indică faptul că concentrația de CO2 în 
atmosferă a depășit, în medie, 417 ppm în 
mai 2020 pentru prima dată de peste 3 
milioane de ani și că, în ciuda încetinirii 
economice foarte puternice legate de 
pandemia de COVID-19, concentrația a 
crescut cu 2,4 ppm într-un an, ceea ce 
reprezintă o creștere de trei ori mai rapidă 
decât în anii 1970 sau 1980;

Or. en

Amendamentul 22
Paul Tang, Petros Kokkalis, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Siegfried Mureșan, Eero 
Heinäluoma, Sirpa Pietikäinen, Pedro Marques

Propunere de rezoluție
Considerentul -A (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-A. întrucât calea către neutralitatea 
climatică până în 2050, cu un prim 
obiectiv intermediar de reducere a 
emisiilor cu 50-55 % până în 2030, 
comparativ cu 1990, va stimula 
competitivitatea economiei Uniunii și va 
avea ca rezultat un excedent de locuri de 
muncă sustenabile, de înaltă calitate;

Or. en

Amendamentul 23
Aurore Lalucq, Paul Tang, Pierre Larrouturou

Propunere de rezoluție
Considerentul -A (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-A. întrucât cel mai recent raport al 
IPCC demonstrează clar că politicile 



PE652.496v02-00 12/304 AM\1209233RO.docx

RO

adoptate până în prezent nu sunt 
suficiente pentru a preveni creșterea 
încălzirii globale cu peste 1,5°C, pentru a 
împiedica declinul biodiversității și 
perturbarea fluxurilor biogeochimice;

Or. en

Amendamentul 24
Aurore Lalucq, Paul Tang

Propunere de rezoluție
Considerentul -A (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-A. întrucât evitarea obligațiilor 
fiscale și evaziunea fiscală au cauzat 
pierderea unor venituri potențiale în 
valoare de miliarde de euro pentru 
finanțele publice ale mai multor state 
membre și au fost mai ales în avantajul 
marilor corporații și al persoanelor fizice 
bogate; întrucât evaziunea fiscală și 
evitarea obligațiilor fiscale generează 
denaturări ale concurenței pe piața 
internă;

Or. en

Amendamentul 25
Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Considerentul -A (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-A. întrucât BCE efectuează în prezent 
o revizuire a strategiei sale de politică 
monetară;

Or. en

Amendamentul 26
Paul Tang, Petros Kokkalis, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Aurore 
Lalucq, Eero Heinäluoma, Siegfried Mureșan, Sirpa Pietikäinen, Gilles Boyer, Pedro 
Marques, Margarida Marques
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Propunere de rezoluție
Considerentul -A (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-A. întrucât Legea europeană a climei 
va consacra angajamentul UE de 
realizare a neutralității climatice până în 
2050, inclusiv măsuri intermediare 
ambițioase necesare pentru atingerea 
acestui obiectiv;

Or. en

Amendamentul 27
Paul Tang, Manon Aubry, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Aurore 
Lalucq, Siegfried Mureșan, Eero Heinäluoma, Gilles Boyer, Sirpa Pietikäinen, Pedro 
Marques, Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Considerentul -A (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-A. întrucât Comisia a estimat 
valoarea investițiilor necesare la nivelul 
UE pentru a atinge obiectivele climatice 
actuale pentru 2030la 240 de miliarde 
EUR/an1a, plus sume suplimentare de 130 
de miliarde EUR/an pentru obiectivele de 
mediu, 192 de miliarde EUR/an pentru 
infrastructura socială și 100 de miliarde 
EUR/an pentru infrastructura de 
transport mai extinsă a Europei; întrucât 
este esențial să se mobilizeze toate 
fondurile disponibile pentru a se reduce 
decalajul în materie de investiții;
__________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-
finance/assessment_of_economic_and_in
vestment_needs.pdf

Or. en
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Amendamentul 28
Pierre Larrouturou, Sirpa Pietikäinen, Paul Tang, Gilles Boyer

Propunere de rezoluție
Considerentul - A (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-A. întrucât articolul 2 alineatul (1) 
din Acordul de la Paris prevede 
„corelarea fluxurilor financiare cu 
demersurile vizând emisii scăzute de gaze 
cu efect de seră și o dezvoltare rezistentă 
la schimbările climatice”;

Or. en

Amendamentul 29
Paul Tang, Gilles Boyer, Sirpa Pietikäinen, Petros Kokkalis, Carmen Avram, Evelyn 
Regner, Joachim Schuster, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Siegfried Mureșan, Eero 
Heinäluoma, Pedro Marques, Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Considerentul -A (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-A. întrucât Pactul verde european 
este o strategie de creștere și ar trebui să 
conducă la o creștere economică 
sustenabilă și favorabilă incluziunii și la 
crearea de locuri de muncă, precum și să 
asigure autonomia strategică a UE;

Or. en

Amendamentul 30
Pierre Larrouturou

Propunere de rezoluție
Considerentul -A (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-A. întrucât Comisia a estimat 
valoarea investițiilor necesare la nivelul 
UE pentru a atinge obiectivele climatice 
actuale pentru 2030 la 240 de miliarde 
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EUR/an1a, plus sume suplimentare de 130 
de miliarde EUR/an pentru obiectivele de 
mediu, 192 de miliarde EUR/an pentru 
infrastructura socială și 100 de miliarde 
EUR/an pentru infrastructura de 
transport mai extinsă a Europei, pentru 
un total al nevoilor de investiții de cel 
puțin 662 de miliarde EUR pe an; întrucât 
aceste cifre se bazează pe obiectivele 
climatice pentru 2030 de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră cu doar 
40 % și, în consecință, ca urmare a 
faptului că Parlamentul a convenit asupra 
unor obiective mai ambițioase de reducere 
cu 55 %, decalajul în materie de investiții 
este și mai pronunțat; întrucât este 
esențial să se mobilizeze toate fondurile 
disponibile pentru a reduce decalajul în 
materie de investiții;
__________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-
finance/assessment_of_economic_and_in
vestment_needs.pdf

Or. en

Amendamentul 31
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre 
Larrouturou, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Siegfried Mureșan, Pedro Marques, 
Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Considerentul -A (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-A. întrucât finanțarea publică și 
privată ar trebui să respecte taxonomia 
UE și principiul de a nu cauza prejudicii 
semnificative, astfel încât instrumentele 
financiare ale UE, inclusiv bugetul UE și 
mecanismele finanțate prin instrumentul 
Next Generation EU, semestrul european, 
Planul de investiții al UE, BEI, BCE și 
sursele de finanțare ale UE, cum ar fi 
fondurile de coeziune și fondurile 
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structurale și de investiții, nu ar trebui să 
finanțeze obiecte, proiecte și activități care 
cauzează prejudicii semnificative 
obiectivelor sociale sau de mediu;

Or. en

Amendamentul 32
Paul Tang, Carmen Avram, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Aurore 
Lalucq, Siegfried Mureșan, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Considerentul -A (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-A. întrucât criza sanitară generată de 
pandemia de Covid-19 subliniază 
importanța investițiilor într-o economie 
durabilă din punct de vedere social și al 
mediului, în special a investițiilor care 
promovează cercetarea și dezvoltarea de 
ultimă generație, industria competitivă, 
aprofundarea și consolidarea pieței unice, 
IMM-uri puternice, asistența medicală, 
un sistem de protecție socială puternic și 
bunăstarea socială;

Or. en

Amendamentul 33
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Carmen Avram, Pierre 
Larrouturou, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Propunere de rezoluție
Considerentul -A (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-A. întrucât cheltuielile necesare 
pentru sprijinirea economiilor europene 
ridică problema modului de rambursare a 
datoriei acumulate; întrucât este 
important să se prevină creșterea 
inegalităților înregistrate în urma crizei 
anterioare, în timpul căreia povara 
asupra cetățenilor a fost crescută pentru a 
salva băncile;
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Or. en

Amendamentul 34
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre 
Larrouturou, Joachim Schuster, Csaba Molnár, Aurore Lalucq, Siegfried Mureșan, 
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Considerentul -A (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-A. întrucât crearea unui sistem 
economic sustenabil este esențială pentru 
dezvoltarea autonomiei strategice pe 
termen lung a Uniunii Europene și pentru 
creșterea rezilienței UE;

Or. en

Amendamentul 35
Paul Tang, Gilles Boyer, Manon Aubry, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Niels 
Fuglsang, Aurore Lalucq, Siegfried Mureșan, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Propunere de rezoluție
Considerentul -A (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-A. întrucât taxele de mediu au 
reprezentat 6 % din totalul veniturilor 
fiscale din statele membre ale UE în 2018, 
în timp ce subvențiile globale pentru 
combustibilii fosili reprezintă peste 6 % 
din PIB-ul mondial1a

,

__________________
1a Venituri din taxa de mediu, ultima 
actualizare: 24-02-2020 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu 
https://www.imf.org/en/Publications/WP/I
ssues/2019/05/02/Global-Fossil-Fuel-
Subsidies-Remain-Large-An-Update-
Based-on-Country-Level-Estimates-46509 

Or. en
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Amendamentul 36
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Carmen Avram, Niels Fuglsang, Evelyn 
Regner, Aurore Lalucq

Propunere de rezoluție
Considerentul -A (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-A. întrucât scutirile de taxe pentru 
sectorul aviației și cel maritim pot, de 
asemenea, să denatureze concurența între 
sectoarele industriale și pot promova 
moduri de transport ineficiente și 
poluante;

Or. en

Amendamentul 37
Mick Wallace, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Considerentul -Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-Aa. întrucât un nou Pact verde 
european sau orice sens care ar putea fi 
atribuit acestor cuvinte nu se poate realiza 
dacă piatra sa de temelie este un model 
neoliberal de finanțare, cum ar fi cel 
propus în Planul de investiții pentru o 
Europă durabilă, care se bazează pe 
facilitarea investițiilor private, a finanțării 
de tip seed și a taxelor pe consum ca 
resurse proprii;

Or. en

Amendamentul 38
Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Considerentul -Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-Aa. întrucât clauza derogatorie 
generală prevăzută în Pactul de stabilitate 
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și creștere a fost activată;
Or. en

Amendamentul 39
Pierre Larrouturou, Sirpa Pietikäinen, Paul Tang, Gilles Boyer

Propunere de rezoluție
Considerentul -Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-Aa. întrucât Statutul BCE prevede la 
articolul 2 că, dacă obiectivul stabilității 
prețurilor este atins și nu este pus sub 
semnul întrebării, politica monetară a 
BCE se desfășoară în vederea promovării 
obiectivelor UE, astfel cum se prevede la 
articolul 3 din Tratatul UE, care 
menționează în mod explicit drept obiectiv 
al Uniunii „îmbunătățirea calității 
mediului” și că intenția declarată a BCE 
de a contribui activ la succesul Pactului 
verde european nu este, așadar, în niciun 
caz contrară tratatelor;

Or. en

Amendamentul 40
Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Considerentul -Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-Ab. întrucât nivelul datoriei publice a 
crescut în timpul crizei provocate de 
pandemia de COVID-19, aceste datorii nu 
pot fi rambursate, iar BCE deține o cotă 
din datoria statelor membre;

Or. en

Amendamentul 41
Eero Heinäluoma
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Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Planul de investiții pentru o 
Europă durabilă (SEIP), care joacă un rol 
central în asigurarea succesului Pactului 
verde și al tranziției către o economie mai 
durabilă și mai rezilientă;

1. salută Planul de investiții pentru o 
Europă durabilă (SEIP), care joacă un rol 
central în asigurarea succesului Pactului 
verde și în stimularea competitivității pe 
termen lung a UE și al tranziției către o 
economie mai durabilă și mai rezilientă; 
subliniază că planul ar trebui să țină 
seama de experiențele programelor 
anterioare („Planul Juncker”) și să pună 
un accent deosebit pe investițiile 
suplimentare cu o valoare adăugată 
europeană reală; solicită acțiuni 
coordonate pentru a elimina decalajul în 
materie de investiții în întreaga UE; 
consideră că crearea unui efect net 
asupra ocupării forței de muncă, cu noi 
locuri de muncă de înaltă calitate, 
reducerea inegalităților și contribuția la 
obiectivele Pilonului european al 
drepturilor sociale ar trebui să fie 
obiective generale ale tranziției climatice 
și ale SEIP;

Or. en

Amendamentul 42
Sirpa Pietikäinen,

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Planul de investiții pentru o 
Europă durabilă (SEIP), care joacă un rol 
central în asigurarea succesului Pactului 
verde și al tranziției către o economie mai 
durabilă și mai rezilientă;

1. salută Planul de investiții pentru o 
Europă durabilă (SEIP), care joacă un rol 
central în asigurarea succesului Pactului 
verde și al tranziției către o economie mai 
durabilă și mai rezilientă, subliniind că 
toate finanțele publice și private ar trebui 
să respecte taxonomia UE și principiul de 
a nu cauza prejudicii semnificative. 
Finanțarea prin bugetul UE, semestrul 
european, instrumentele financiare ale 
UE, cum ar fi instrumentul Next 
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Generation EU, Planul de investiții al UE, 
fondurile de coeziune și fondurile 
structurale și de investiții, precum și prin 
BEI, BCE și operațiuni, nu ar trebui să 
fie alocată pentru proiecte și activități 
care cauzează prejudicii semnificative 
obiectivelor sociale sau de mediu;

Or. en

Amendamentul 43
Marek Belka, Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Planul de investiții pentru o 
Europă durabilă (SEIP), care joacă un rol 
central în asigurarea succesului Pactului 
verde și al tranziției către o economie mai 
durabilă și mai rezilientă;

1. salută Planul de investiții pentru o 
Europă durabilă (SEIP), care joacă un rol 
central în asigurarea succesului Pactului 
verde și al tranziției către o economie mai 
durabilă și mai rezilientă; subliniază că 
SEIP ar trebui să fie pus în aplicare în 
strânsă legătură cu alte obiective și 
priorități socioeconomice principale pe 
termen lung ale UE; menționează că 
SEIP trebuie să se bazeze pe lecțiile 
învățate din criza socioeconomică legată 
de pandemia de Covid-19, pentru a 
facilita dezvoltarea unei economii mai 
favorabile incluziunii și mai puternice în 
următorii ani;

Or. en

Amendamentul 44
Dragoș Pîslaru, Linea Søgaard-Lidell

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Planul de investiții pentru o 
Europă durabilă (SEIP), care joacă un rol 
central în asigurarea succesului Pactului 
verde și al tranziției către o economie mai 

1. salută Planul de investiții pentru o 
Europă durabilă (SEIP), care joacă un rol 
central în asigurarea succesului Pactului 
verde și al tranziției către o economie mai 
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durabilă și mai rezilientă; durabilă și mai rezilientă; solicită Comisiei 
să adopte o abordare neutră din punct de 
vedere tehnologic, care să creeze condiții 
de concurență echitabile pentru toate 
tehnologiile și sectoarele și să consacre 
principiile neutralității tehnologice și 
analizei ciclului de viață (ACV) în centrul 
Planului de investiții pentru o Europă 
durabilă;

Or. en

Amendamentul 45
Clotilde Armand

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Planul de investiții pentru o 
Europă durabilă (SEIP), care joacă un rol 
central în asigurarea succesului Pactului 
verde și al tranziției către o economie mai 
durabilă și mai rezilientă;

1. salută Planul de investiții pentru o 
Europă durabilă (SEIP), care joacă un rol 
central în asigurarea succesului Pactului 
verde și al tranziției către o economie mai 
durabilă și mai rezilientă în conformitate 
cu principiul coeziunii teritoriale; este de 
părere că finanțarea pusă la dispoziție în 
cadrul SEIP ar trebui să compenseze 
eforturile economice și sociale pentru 
realizarea tranziției verzi și să creeze noi 
oportunități pentru lucrători și 
întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 46
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Planul de investiții pentru o 
Europă durabilă (SEIP), care joacă un rol 
central în asigurarea succesului Pactului 
verde și al tranziției către o economie mai 
durabilă și mai rezilientă;

1. salută Planul de investiții pentru o 
Europă durabilă (SEIP), care joacă un rol 
central în asigurarea succesului Pactului 
verde și al tranziției către o economie cu 
un nivel ridicat de eficiență energetică și 
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din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, bazată în întregime pe surse 
regenerabile de energie, cu zero emisii 
nete de gaze cu efect de seră și fără 
substanțe toxice până în 2040;

Or. en

Amendamentul 47
Aurore Lalucq, Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Planul de investiții pentru o 
Europă durabilă (SEIP), care joacă un rol 
central în asigurarea succesului Pactului 
verde și al tranziției către o economie mai 
durabilă și mai rezilientă;

1. remarcă rolul Pactului verde 
european ca noua strategie a UE care 
definește aspectele ecologice și 
bunăstarea cetățenilor, în centrul 
misiunilor Uniunii; salută Planul de 
investiții pentru o Europă durabilă (SEIP), 
care joacă un rol central în asigurarea 
succesului Pactului verde și al tranziției 
către o economie mai durabilă și mai 
rezilientă;

Or. en

Amendamentul 48
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik 
Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Planul de investiții pentru o 
Europă durabilă (SEIP), care joacă un rol 
central în asigurarea succesului Pactului 
verde și al tranziției către o economie mai 
durabilă și mai rezilientă;

1. salută Planul de investiții pentru o 
Europă durabilă (SEIP), care joacă un rol 
central în asigurarea succesului Pactului 
verde și al tranziției către o economie mai 
durabilă și mai rezilientă; consideră că 
investițiile avute în vedere în SEIP vor 
oferi stimulentele economice necesare, 
vor consolida reziliența la șocurile 
viitoare și vor crea locuri de muncă;

Or. en
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Amendamentul 49
Herve Juvin, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Planul de investiții pentru o 
Europă durabilă (SEIP), care joacă un rol 
central în asigurarea succesului Pactului 
verde și al tranziției către o economie mai 
durabilă și mai rezilientă;

1. salută Planul de investiții pentru o 
Europă durabilă (SEIP), care joacă un rol 
central în asigurarea succesului Pactului 
verde și al tranziției către o economie mai 
durabilă și mai rezilientă; reamintește că, 
pentru a obține acest succes, planul 
trebuie să fie însoțit de o revizuire a 
normelor din domeniul comerțului 
internațional și al mobilității 
capitalurilor;

Or. fr

Amendamentul 50
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Pierre Larrouturou, 
Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Siegfried Mureșan, Eero Heinäluoma, Pedro 
Marques, Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Planul de investiții pentru o 
Europă durabilă (SEIP), care joacă un rol 
central în asigurarea succesului Pactului 
verde și al tranziției către o economie mai 
durabilă și mai rezilientă;

1. salută Planul de investiții pentru o 
Europă durabilă (SEIP), care joacă un rol 
central în asigurarea succesului Pactului 
verde și al tranziției către o economie mai 
durabilă și mai rezilientă; subliniază că 
planul ar trebui să fie în centrul unui 
răspuns al Uniunii coordonat și favorabil 
incluziunii pentru construirea unei 
economii și a unei societăți mai reziliente 
după criza provocată de pandemia de 
Covid-19;

Or. en
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Amendamentul 51
José Manuel Fernandes

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Planul de investiții pentru o 
Europă durabilă (SEIP), care joacă un rol 
central în asigurarea succesului Pactului 
verde și al tranziției către o economie mai 
durabilă și mai rezilientă;

1. salută Planul de investiții pentru o 
Europă durabilă (SEIP), care joacă un rol 
central în asigurarea succesului Pactului 
verde și al tranziției către o economie mai 
durabilă și mai rezilientă, favorizând 
totodată coeziunea teritorială, socială și 
economică și asigurând faptul că niciun 
cetățean sau regiune nu este lăsată în 
urmă;

Or. en

Amendamentul 52
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Planul de investiții pentru o 
Europă durabilă (SEIP), care joacă un rol 
central în asigurarea succesului Pactului 
verde și al tranziției către o economie mai 
durabilă și mai rezilientă;

1. respinge Planul de investiții pentru 
o Europă durabilă (SEIP), motivând că 
sprijinul financiar al Pactului verde 
european este o înșelătorie, creat cu 
scopul de a planifica la nivel central 
economiile statelor membre, de a canaliza 
banii contribuabililor și de a scădea 
artificial costurile de creditare în favoarea 
sectoarelor și a întreprinderilor care 
beneficiază de sprijin politic;

Or. en

Amendamentul 53
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Planul de investiții pentru o 
Europă durabilă (SEIP), care joacă un rol 
central în asigurarea succesului Pactului 
verde și al tranziției către o economie mai 
durabilă și mai rezilientă;

1. salută Planul de investiții pentru o 
Europă durabilă (SEIP), care joacă un rol 
central în asigurarea succesului Pactului 
verde, al punerii în aplicare a 
angajamentelor Uniunii în materie de 
climă și al tranziției către o economie mai 
durabilă și mai rezilientă;

Or. en

Amendamentul 54
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Planul de investiții pentru o 
Europă durabilă (SEIP), care joacă un rol 
central în asigurarea succesului Pactului 
verde și al tranziției către o economie mai 
durabilă și mai rezilientă;

1. salută Planul de investiții pentru o 
Europă durabilă (SEIP), care joacă un rol 
central în asigurarea succesului Pactului 
verde și al tranziției către o economie mai 
durabilă, mai rezilientă și mai competitivă;

Or. en

Amendamentul 55
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Planul de investiții pentru o 
Europă durabilă (SEIP), care joacă un rol 
central în asigurarea succesului Pactului 
verde și al tranziției către o economie mai 
durabilă și mai rezilientă;

1. reamintește că Planul de investiții 
pentru o Europă durabilă (SEIP) ar putea fi 
primul pas spre garantarea tranziției 
treptate către o economie mai durabilă și 
mai rezilientă;

Or. en

Amendamentul 56
Mick Wallace, Clare Daly
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Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunere de rezoluție Amendamentul

1. salută Planul de investiții pentru o 
Europă durabilă (SEIP), care joacă un rol 
central în asigurarea succesului Pactului 
verde și al tranziției către o economie mai 
durabilă și mai rezilientă;

1. salută Planul de investiții pentru o 
Europă durabilă (SEIP), care joacă un rol 
central în asigurarea succesului Pactului 
verde și al tranziției către o economie 
durabilă și rezilientă;

Or. en

Amendamentul 57
Sirpa Pietikäinen,

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. consideră că o condiție obligatorie 
pentru a beneficia de finanțare publică 
este ca întreprinderile să prezinte planuri 
de tranziție obligatorii bazate pe obiective 
de sustenabilitate conforme cu datele 
științifice și încadrate în timp; 
menționează că aceste planuri de tranziție 
trebuie să fie monitorizate și verificate de 
autorități, iar o încălcare gravă a 
planurilor de tranziție va conduce la 
recuperarea fondurilor alocate plătite;

Or. en

Amendamentul 58
Eero Heinäluoma

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. îndeamnă toate statele membre să 
se angajeze să atingă cât mai curând 
posibil obiectivul UE privind neutralitatea 
climatică pentru 2050; consideră că doar 
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statele membre, care și-au asumat 
angajamentul de a atinge obiectivul UE 
privind neutralitatea climatică pentru 
2050, pot beneficia de SEIP;

Or. en

Amendamentul 59
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunere de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază importanța asigurării 
unei tranziții viabile din punct de vedere 
economic, în special pentru IMM-uri și 
microîntreprinderi în ceea ce privește 
termenele și instrumentele de conversie;

Or. en

Amendamentul 60
Eero Heinäluoma

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. consideră că bugetul UE ar trebui 
protejat împotriva deficiențelor în 
conformitate cu statul de drept, în modul 
descris în poziția PE în ceea ce privește 
Regulamentul privind protecția bugetului 
Uniunii în cazul unor deficiențe 
generalizate în ceea ce privește statul de 
drept în statele membre, astfel cum a fost 
adoptat în 2019 cu o majoritate 
covârșitoare; consideră că doar statele 
membre care aderă la valorile 
fundamentale ale UE, cum ar fi principiul 
statului de drept, pot beneficia de SEIP și 
de altă finanțare din partea UE;

Or. en
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Amendamentul 61
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. reamintește că este necesar un 
sistem de protecție socială în cazul în care 
întreprinderile care pun în aplicare 
tranziția climatică au un excedent de 
personal ori angajați care nu pot fi 
relocați sau în cazul relocării 
întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 62
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 1 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1c. subliniază că o tranziție echitabilă 
către o economie sustenabilă și rezilientă 
nu se poate realiza fără un plan eficace de 
digitalizare. După cum s-a demonstrat în 
timpul pandemiei de COVID-19, 
digitalizarea permite desfășurarea multor 
activități la distanță, cum ar fi 
desfășurarea activității profesionale, 
participarea la cursurile școlare sau 
universitare, prezentarea la un consult 
medical; consideră, așadar, că ar putea fi 
posibil să se reducă în mod semnificativ 
poluarea cauzată de nivelul foarte mare al 
mobilității din zilele noastre și ar permite 
repopularea multor zone depopulate în 
prezent; subliniază, astfel, că repopularea 
zonelor care au fost anterior populate ar 
aduce beneficii pentru mediu în ceea ce 
privește întreținerea obișnuită a 
teritoriului, evitându-se riscul 
hidrogeologic la care sunt mai expuse în 
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prezent unele zone;
Or. en

Amendamentul 63
Aurore Lalucq, Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută Planul european de redresare 
economică al Comisiei Europene, care are 
ca nucleu Pactul verde european; sprijină 
principiul de bază conform căruia 
investițiile publice vor respecta 
angajamentul de a nu cauza prejudicii; 
subliniază că planurile naționale de 
redresare și de reziliență ar trebui să 
plaseze UE pe traiectoria unei reduceri cu 
50 % până la 55 % a emisiilor de gaze cu 
efect de seră până în 2030 în comparație cu 
1990 și a neutralității climatice până în 
2050;

2. salută Planul european de redresare 
economică al Comisiei Europene, care are 
ca nucleu Pactul verde european; sprijină 
principiul de bază conform căruia 
investițiile publice vor respecta 
angajamentul de a nu cauza prejudicii; 
subliniază că planurile naționale de 
redresare și de reziliență ar trebui să 
plaseze UE pe traiectoria unei reduceri cu 
50 % până la 55 % a emisiilor de gaze cu 
efect de seră până în 2030 în comparație cu 
1990 și a neutralității climatice până în 
2050; consideră că realizarea unei 
tranziții echitabile către neutralitatea 
climatică este o responsabilitate majoră 
pentru UE; solicită punerea în aplicare a 
unor măsuri și politici adecvate, care să 
implice sectorul public, public-privat, 
regiunile și statele membre, pentru ca 
această transformare să fie încununată de 
succes; invită Comisia să efectueze o 
evaluare anuală a datoriei ecologice a 
Uniunii, a bugetului de emisii de dioxid 
de carbon și a emisiilor importate;

Or. en

Amendamentul 64
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută Planul european de redresare 
economică al Comisiei Europene, care are 
ca nucleu Pactul verde european; sprijină 
principiul de bază conform căruia 
investițiile publice vor respecta 
angajamentul de a nu cauza prejudicii; 
subliniază că planurile naționale de 
redresare și de reziliență ar trebui să 
plaseze UE pe traiectoria unei reduceri cu 
50 % până la 55 % a emisiilor de gaze cu 
efect de seră până în 2030 în comparație cu 
1990 și a neutralității climatice până în 
2050;

2. salută Planul european de redresare 
economică al Comisiei Europene, care are 
ca nucleu Pactul verde european; sprijină 
principiul de bază conform căruia 
investițiile publice vor respecta principiul 
de a nu cauza prejudicii, dar regretă faptul 
că planul de redresare nu prevede 
condiționalități reale legate de obiectivele 
de mediu ale Uniunii, în măsura în care 
criteriile de finanțare a investițiilor și a 
reformelor nu sunt clar definite și pot 
permite aprobarea planurilor de 
redresare, în care nu se impune condiția 
de a asigura sustenabilitatea; subliniază că 
planurile naționale de redresare și de 
reziliență ar trebui să plaseze Uniunea pe 
traiectoria unei reduceri cu 65 % a 
emisiilor de gaze cu efect de seră până în 
2030 în comparație cu 1990 și a 
neutralității climatice până în 2050, în 
conformitate cu angajamentele asumate 
de UE în temeiul Acordului de la Paris și 
al Legii europene a climei;

Or. en

Amendamentul 65
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Carmen Avram, Evelyn 
Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Csaba Molnár, Aurore Lalucq, Eero 
Heinäluoma, Pedro Marques, Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunere de rezoluție Amendamentul

2. salută Planul european de redresare 
economică al Comisiei Europene, care are 
ca nucleu Pactul verde european; sprijină 
principiul de bază conform căruia 
investițiile publice vor respecta 
angajamentul de a nu cauza prejudicii; 
subliniază că planurile naționale de 
redresare și de reziliență ar trebui să 
plaseze UE pe traiectoria unei reduceri cu 
50 % până la 55 % a emisiilor de gaze cu 

2. salută Planul european de redresare 
economică al Comisiei Europene, care are 
ca nucleu Pactul verde european; sprijină 
principiul de bază conform căruia 
investițiile publice vor respecta 
angajamentul de a nu cauza prejudicii; 
subliniază că acest angajament se aplică 
atât obiectivelor sociale, cât și celor de 
mediu; subliniază că planurile naționale de 
redresare și de reziliență ar trebui să 
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efect de seră până în 2030 în comparație cu 
1990 și a neutralității climatice până în 
2050;

plaseze UE pe traiectoria unei reduceri cu 
50 % până la 55 % a emisiilor de gaze cu 
efect de seră până în 2030 în comparație cu 
1990 și a neutralității climatice până în 
2050, oferind totodată suficiente garanții 
pentru a asigura echitatea socială în 
tranziția sustenabilă;

Or. en

Amendamentul 66
Herve Juvin, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută Planul european de redresare 
economică al Comisiei Europene, care are 
ca nucleu Pactul verde european; sprijină 
principiul de bază conform căruia 
investițiile publice vor respecta 
angajamentul de a nu cauza prejudicii; 
subliniază că planurile naționale de 
redresare și de reziliență ar trebui să 
plaseze UE pe traiectoria unei reduceri cu 
50 % până la 55 % a emisiilor de gaze cu 
efect de seră până în 2030 în comparație cu 
1990 și a neutralității climatice până în 
2050;

2. salută Planul european de redresare 
economică al Comisiei Europene, care are 
ca nucleu Pactul verde european; sprijină 
principiul de bază conform căruia 
investițiile publice vor respecta 
angajamentul de a nu cauza prejudicii; 
subliniază că planurile naționale de 
redresare și de reziliență ar trebui să 
plaseze UE pe traiectoria unei reduceri cu 
50 % până la 55 % a emisiilor de gaze cu 
efect de seră până în 2030 în comparație cu 
1990 și a neutralității climatice până în 
2050; dorește ca această traiectorie să 
facă obiectul unei evaluări anuale a 
situației în raport cu evoluția altor 
emițători majori de gaze cu efect de seră;

Or. fr

Amendamentul 67
Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută Planul european de redresare 
economică al Comisiei Europene, care are 
ca nucleu Pactul verde european; sprijină 

2. salută Planul european de redresare 
economică al Comisiei Europene, care are 
ca nucleu Pactul verde european; sprijină 
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principiul de bază conform căruia 
investițiile publice vor respecta 
angajamentul de a nu cauza prejudicii; 
subliniază că planurile naționale de 
redresare și de reziliență ar trebui să 
plaseze UE pe traiectoria unei reduceri cu 
50 % până la 55 % a emisiilor de gaze cu 
efect de seră până în 2030 în comparație cu 
1990 și a neutralității climatice până în 
2050;

principiul de bază conform căruia 
investițiile publice vor respecta 
angajamentul de a nu cauza prejudicii; 
subliniază că planurile naționale de 
redresare și de reziliență ar trebui să 
plaseze UE pe traiectoria îndeplinirii 
obligațiilor care îi revin în temeiul 
Acordului de la Paris, în special să 
contribuie în mod echitabil la obiectivul 
privind temperatura de a limita încălzirea 
globală la 1,5 C, prin reducerea emisiilor 
Uniunii cu 65 % până în 2030 în 
comparație cu 1990 și să atingă 
neutralitatea climatică până în 2040;

Or. en

Amendamentul 68
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik 
Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută Planul european de redresare 
economică al Comisiei Europene, care are 
ca nucleu Pactul verde european; sprijină 
principiul de bază conform căruia 
investițiile publice vor respecta 
angajamentul de a nu cauza prejudicii; 
subliniază că planurile naționale de 
redresare și de reziliență ar trebui să 
plaseze UE pe traiectoria unei reduceri cu 
50 % până la 55 % a emisiilor de gaze cu 
efect de seră până în 2030 în comparație cu 
1990 și a neutralității climatice până în 
2050;

2. salută Planul european de redresare 
economică al Comisiei Europene, care are 
ca nucleu Pactul verde european; sprijină 
principiul de bază conform căruia 
investițiile publice vor respecta 
angajamentul de a nu cauza prejudicii; 
subliniază că redresarea se va baza pe 
obiectivele de dezvoltare durabilă și va 
sprijini dubla tranziție verde și digitală; 
subliniază că planurile naționale de 
redresare și de reziliență ar trebui să 
plaseze UE pe traiectoria unei reduceri cu 
50 % până la 55 % a emisiilor de gaze cu 
efect de seră până în 2030 în comparație cu 
1990 și a neutralității climatice până în 
2050;

Or. en

Amendamentul 69
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută Planul european de redresare 
economică al Comisiei Europene, care are 
ca nucleu Pactul verde european; sprijină 
principiul de bază conform căruia 
investițiile publice vor respecta 
angajamentul de a nu cauza prejudicii; 
subliniază că planurile naționale de 
redresare și de reziliență ar trebui să 
plaseze UE pe traiectoria unei reduceri cu 
50 % până la 55 % a emisiilor de gaze cu 
efect de seră până în 2030 în comparație cu 
1990 și a neutralității climatice până în 
2050;

2. respinge Planul european de 
redresare economică al Comisiei Europene, 
care are ca nucleu Pactul verde european; 
ia act de ipoteza de bază conform căreia 
investițiile publice vor respecta 
angajamentul de a nu cauza prejudicii, 
deoarece sunt rezultatul planificării la 
nivel central de către oficialii 
guvernamentali aleși și mai ales nealeși, 
care redistribuie banii contribuabililor și 
ar putea cauza mai multe prejudicii unei 
economii durabile decât deciziile de 
investiții în cunoștință de cauză ale 
antreprenorilor care își gestionează 
propriul capital sau capitalul care le-a 
fost încredințat în mod voluntar de 
investitorii de pe piață;

Or. en

Amendamentul 70
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, 
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Linea Søgaard-Lidell, Billy Kelleher

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută Planul european de redresare 
economică al Comisiei Europene, care are 
ca nucleu Pactul verde european; sprijină 
principiul de bază conform căruia 
investițiile publice vor respecta 
angajamentul de a nu cauza prejudicii; 
subliniază că planurile naționale de 
redresare și de reziliență ar trebui să 
plaseze UE pe traiectoria unei reduceri cu 
50 % până la 55 % a emisiilor de gaze cu 
efect de seră până în 2030 în comparație cu 
1990 și a neutralității climatice până în 
2050;

2. salută Planul european de redresare 
economică al Comisiei Europene, care are 
ca nucleu Pactul verde european; sprijină 
principiul de bază conform căruia 
investițiile publice respectă angajamentul 
de a nu cauza prejudicii; subliniază că 
planurile naționale de redresare și de 
reziliență ar trebui să plaseze UE pe 
traiectoria unei reduceri cu 50 % până la 55 
% a emisiilor de gaze cu efect de seră până 
în 2030 în comparație cu 1990 și a 
neutralității climatice până în 2050, 
asigurând astfel tranziția statelor membre 
către o economie circulară și neutră din 
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punct de vedere climatic;
Or. en

Amendamentul 71
Sirpa Pietikäinen,

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută Planul european de redresare 
economică al Comisiei Europene, care are 
ca nucleu Pactul verde european; sprijină 
principiul de bază conform căruia 
investițiile publice vor respecta 
angajamentul de a nu cauza prejudicii; 
subliniază că planurile naționale de 
redresare și de reziliență ar trebui să 
plaseze UE pe traiectoria unei reduceri cu 
50 % până la 55 % a emisiilor de gaze cu 
efect de seră până în 2030 în comparație cu 
1990 și a neutralității climatice până în 
2050;

2. salută Planul european de redresare 
economică al Comisiei Europene, care are 
ca nucleu Pactul verde european; sprijină 
principiul de bază conform căruia 
investițiile publice vor respecta 
angajamentul de a nu cauza prejudicii; 
subliniază că planurile naționale de 
redresare și de reziliență ar trebui să 
plaseze UE pe traiectoria unei reduceri cu 
50 % până la 55 % a emisiilor de gaze cu 
efect de seră până în 2030 în comparație cu 
1990 și a neutralității climatice cel târziu 
până în 2050, fără a prejudicia însă niciun 
alt obiectiv de mediu prevăzut în 
taxonomia UE;

Or. en

Amendamentul 72
Linea Søgaard-Lidell

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută Planul european de redresare 
economică al Comisiei Europene, care are 
ca nucleu Pactul verde european; sprijină 
principiul de bază conform căruia 
investițiile publice vor respecta 
angajamentul de a nu cauza prejudicii; 
subliniază că planurile naționale de 
redresare și de reziliență ar trebui să 
plaseze UE pe traiectoria unei reduceri cu 
50 % până la 55 % a emisiilor de gaze cu 

2. salută Planul european de redresare 
economică al Comisiei Europene, care are 
ca nucleu Pactul verde european; sprijină 
principiul de bază conform căruia 
investițiile publice vor respecta 
angajamentul de a nu cauza prejudicii; 
subliniază că planurile naționale de 
redresare și de reziliență ar trebui să 
plaseze UE și statele membre pe traiectoria 
reducerii obiectivului pentru 2030, astfel 
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efect de seră până în 2030 în comparație 
cu 1990 și a neutralității climatice până în 
2050;

cum este prevăzut de Legea europeană a 
climei, și a neutralității climatice până în 
2050;

Or. en

Amendamentul 73
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută Planul european de redresare 
economică al Comisiei Europene, care are 
ca nucleu Pactul verde european; sprijină 
principiul de bază conform căruia 
investițiile publice vor respecta 
angajamentul de a nu cauza prejudicii; 
subliniază că planurile naționale de 
redresare și de reziliență ar trebui să 
plaseze UE pe traiectoria unei reduceri cu 
50 % până la 55 % a emisiilor de gaze cu 
efect de seră până în 2030 în comparație cu 
1990 și a neutralității climatice până în 
2050;

2. salută Planul european de redresare 
economică al Comisiei Europene, care are 
ca nucleu Pactul verde european; sprijină 
principiul de bază conform căruia 
investițiile publice vor respecta principiul 
de a nu cauza prejudicii; subliniază că 
planurile naționale de redresare și de 
reziliență ar trebui să plaseze UE pe 
traiectoria unei reduceri cu cel puțin 55 % 
a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 
2030 în comparație cu 1990 și a 
neutralității climatice până în 2050;

Or. en

Amendamentul 74
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută Planul european de redresare 
economică al Comisiei Europene, care are 
ca nucleu Pactul verde european; sprijină 
principiul de bază conform căruia 
investițiile publice vor respecta 
angajamentul de a nu cauza prejudicii; 
subliniază că planurile naționale de 
redresare și de reziliență ar trebui să 
plaseze UE pe traiectoria unei reduceri cu 
50 % până la 55 % a emisiilor de gaze cu 

2. salută Planul european de redresare 
economică al Comisiei Europene, care are 
ca nucleu Pactul verde european; sprijină 
principiul de bază conform căruia 
investițiile publice vor respecta 
angajamentul de a nu cauza prejudicii; 
subliniază că planurile naționale de 
redresare și de reziliență ar trebui să 
plaseze UE pe traiectoria unei reduceri cu 
cel puțin 55 % a emisiilor de gaze cu efect 
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efect de seră până în 2030 în comparație cu 
1990 și a neutralității climatice până în 
2050;

de seră până în 2030 în comparație cu 1990 
și a neutralității climatice până în 2050;

Or. en

Amendamentul 75
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunere de rezoluție Amendamentul

2. salută Planul european de redresare 
economică al Comisiei Europene, care are 
ca nucleu Pactul verde european; sprijină 
principiul de bază conform căruia 
investițiile publice vor respecta 
angajamentul de a nu cauza prejudicii; 
subliniază că planurile naționale de 
redresare și de reziliență ar trebui să 
plaseze UE pe traiectoria unei reduceri cu 
50 % până la 55 % a emisiilor de gaze cu 
efect de seră până în 2030 în comparație 
cu 1990 și a neutralității climatice până în 
2050;

2. salută Planul european de redresare 
economică al Comisiei Europene, solicită 
să se acorde prioritate investițiilor într-o 
tranziție sustenabilă, pentru agenda 
digitală și pentru obținerea suveranității 
europene în sectoarele strategice cu o 
strategie industrială coerentă; se așteaptă, 
prin urmare, ca planul european de 
redresare să contribuie la îndeplinirea 
obiectivului de realizare a neutralității 
climatice la nivelul UE până în 2050;

Or. en

Amendamentul 76
Jens Geier

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută Planul european de redresare 
economică al Comisiei Europene, care are 
ca nucleu Pactul verde european; sprijină 
principiul de bază conform căruia 
investițiile publice vor respecta 
angajamentul de a nu cauza prejudicii; 
subliniază că planurile naționale de 
redresare și de reziliență ar trebui să 
plaseze UE pe traiectoria unei reduceri cu 
50 % până la 55 % a emisiilor de gaze cu 

2. salută Planul european de redresare 
economică al Comisiei Europene, care are 
ca nucleu Pactul verde european; sprijină 
principiul de bază conform căruia 
investițiile publice vor respecta 
angajamentul de a nu cauza prejudicii; 
subliniază că planurile naționale de 
redresare și de reziliență ar trebui să 
plaseze UE pe traiectoria unei reduceri cu 
cel puțin 55 % a emisiilor de gaze cu efect 
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efect de seră până în 2030 în comparație cu 
1990 și a neutralității climatice până în 
2050;

de seră până în 2030 în comparație cu 1990 
și a neutralității climatice până în 2050;

Or. en

Amendamentul 77
Pierre Larrouturou, Gilles Boyer

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunere de rezoluție Amendamentul

2. salută Planul european de redresare 
economică al Comisiei Europene, care are 
ca nucleu Pactul verde european; sprijină 
principiul de bază conform căruia 
investițiile publice vor respecta 
angajamentul de a nu cauza prejudicii; 
subliniază că planurile naționale de 
redresare și de reziliență ar trebui să 
plaseze UE pe traiectoria unei reduceri cu 
50 % până la 55 % a emisiilor de gaze cu 
efect de seră până în 2030 în comparație cu 
1990 și a neutralității climatice până în 
2050;

2. salută Planul european de redresare 
economică al Comisiei Europene, care are 
ca nucleu Pactul verde european; sprijină 
principiul de bază conform căruia 
investițiile publice vor respecta 
angajamentul de a nu cauza prejudicii; 
subliniază că planurile naționale de 
redresare și de reziliență ar trebui să se 
bazeze pe obiectivele de reducere cu 50 % 
până la 55 % a emisiilor de gaze cu efect 
de seră până în 2030 în comparație cu 1990 
și a neutralității climatice până în 2050;

Or. en

Amendamentul 78
Mick Wallace, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută Planul european de redresare 
economică al Comisiei Europene, care are 
ca nucleu Pactul verde european; sprijină 
principiul de bază conform căruia 
investițiile publice vor respecta 
angajamentul de a nu cauza prejudicii; 
subliniază că planurile naționale de 
redresare și de reziliență ar trebui să 
plaseze UE pe traiectoria unei reduceri cu 
50 % până la 55 % a emisiilor de gaze cu 

2. salută Planul european de redresare 
economică al Comisiei Europene, care are 
ca nucleu Pactul verde european; sprijină 
principiul de bază conform căruia 
investițiile publice vor respecta 
angajamentul de a nu cauza prejudicii; 
subliniază că planurile naționale de 
redresare și de reziliență ar trebui să 
plaseze UE pe traiectoria unei reduceri cu 
70 % a emisiilor de gaze cu efect de seră 
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efect de seră până în 2030 în comparație cu 
1990 și a neutralității climatice până în 
2050;

până în 2030 în comparație cu 1990 și zero 
emisii nete de gaze cu efect de seră până în 
2040;

Or. en

Amendamentul 79
Clara Ponsatí Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută Planul european de redresare 
economică al Comisiei Europene, care are 
ca nucleu Pactul verde european; sprijină 
principiul de bază conform căruia 
investițiile publice vor respecta 
angajamentul de a nu cauza prejudicii; 
subliniază că planurile naționale de 
redresare și de reziliență ar trebui să 
plaseze UE pe traiectoria unei reduceri cu 
50 % până la 55 % a emisiilor de gaze cu 
efect de seră până în 2030 în comparație cu 
1990 și a neutralității climatice până în 
2050;

2. salută Planul european de redresare 
economică al Comisiei Europene, care are 
ca nucleu Pactul verde european; sprijină 
principiul de bază conform căruia 
investițiile publice vor respecta 
angajamentul de a nu cauza prejudicii; 
subliniază că planurile naționale de 
redresare și de reziliență ar trebui să 
plaseze UE pe traiectoria unei reduceri cu 
65 % a emisiilor de gaze cu efect de seră 
până în 2030 în comparație cu 1990 și a 
neutralității climatice până în 2050;

Or. en

Amendamentul 80
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută Planul european de redresare 
economică al Comisiei Europene, care are 
ca nucleu Pactul verde european; sprijină 
principiul de bază conform căruia 
investițiile publice vor respecta 
angajamentul de a nu cauza prejudicii; 
subliniază că planurile naționale de 
redresare și de reziliență ar trebui să 
plaseze UE pe traiectoria unei reduceri cu 
50 % până la 55 % a emisiilor de gaze cu 

2. salută Planul european de redresare 
economică al Comisiei Europene, care are 
ca nucleu Pactul verde european; sprijină 
principiul de bază conform căruia 
investițiile publice vor respecta 
angajamentul de a nu cauza prejudicii; 
subliniază că planurile naționale de 
redresare și de reziliență ar trebui să 
plaseze UE pe traiectoria unei reduceri cu 
65% a emisiilor de gaze cu efect de seră 
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efect de seră până în 2030 în comparație cu 
1990 și a neutralității climatice până în 
2050;

până în 2030 în comparație cu 1990 și a 
neutralității climatice până în 2040;

Or. en

Amendamentul 81
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că succesul UE în 
îndeplinirea obiectivului neutralității 
climatice va depinde de caracterul adecvat 
al finanțării;

3. subliniază că succesul UE în 
îndeplinirea obiectivului neutralității 
climatice va depinde de caracterul adecvat 
al finanțării; reamintește că, potrivit 
ultimelor calcule ale Comisiei Europene, 
investițiile suplimentare totale necesare 
pentru atingerea obiectivelor actuale de 
politică ale UE în domeniul climei și 
mediului pentru 2030 se ridică la 
aproximativ 470 de miliarde EUR pe an; 
reamintește că aceste investiții includ o 
sumă anuală de 240 de miliarde EUR 
pentru a atinge obiectivele actuale în 
materie de climă și energie pentru 2030, 
100 de miliarde EUR pe an pentru a 
realiza infrastructura de transport mai 
extinsă a Europei și 130 de miliarde EUR 
pe an pentru a atinge alte obiective de 
mediu; subliniază, în plus, că Comisia 
descrie, de asemenea, aceste estimări ca 
fiind prudente, având în vedere lipsa de 
date pentru a evalua cu precizie nevoile de 
investiții legate de adaptarea la 
schimbările climatice și 
refacerea/conservarea ecosistemelor și a 
biodiversității;

Or. en

Amendamentul 82
Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Paul Tang
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că succesul UE în 
îndeplinirea obiectivului neutralității 
climatice va depinde de caracterul adecvat 
al finanțării;

3. subliniază că succesul UE în 
îndeplinirea obiectivului neutralității 
climatice va depinde de caracterul adecvat 
al finanțării; solicită Comisiei și statelor 
membre să se asigure că Planul de 
investiții al Pactului verde european, 
bugetul pentru climă și banca europeană 
pentru climă sunt suficient de ample 
pentru a face ca viitoarele programe, 
precum Inițiativa „Valul de renovări ale 
clădirilor”, să aibă un impact suficient 
asupra fiecărei clădiri din Europa și să fie 
acceptate și salutate de toți cetățenii 
Europei, deoarece numai cu o finanțare 
suficientă cetățenii noștri vor accepta 
reglementările necesare care vor impune 
obligativitatea ca până în 2030 să fie 
renovate suficiente case, suficient de 
mulți fermieri să facă tranziția și un 
număr suficient de mare de comunități să 
își înlocuiască sistemele energetice și de 
transport;

Or. en

Amendamentul 83
Sirpa Pietikäinen,

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunere de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că succesul UE în 
îndeplinirea obiectivului neutralității 
climatice va depinde de caracterul adecvat 
al finanțării;

3. subliniază că succesul UE în 
îndeplinirea obiectivului neutralității 
climatice cel târziu până în 2050 și pe cel 
al realizării economiei circulare va 
depinde de caracterul adecvat al finanțării 
și de coerența în integrarea 
sustenabilității în finanțele publice și 
private; solicită corelarea obiectivelor de 
politică cu ținte bazate pe date științifice și 
încadrate în timp, printr-o abordare 
retrospectivă, pentru a se asigura că 
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aceste obiective se află pe o cale de 
tranziție credibilă; salută angajamentul 
Comisiei Europene de a introduce 
verificarea și urmărirea sustenabilității în 
toate politicile publice;

Or. en

Amendamentul 84
Marek Belka

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că succesul UE în 
îndeplinirea obiectivului neutralității 
climatice va depinde de caracterul adecvat 
al finanțării;

3. subliniază că succesul UE în 
îndeplinirea obiectivului neutralității 
climatice va depinde de caracterul adecvat 
al finanțării; subliniază că finanțarea prin 
SEIP nu va fi suficientă pentru a atinge 
obiectivele menționate mai sus, legate de 
Pactul verde european, în special în țările 
care depind mai mult de combustibilii 
fosili; solicită, prin urmare, Comisiei și 
statelor membre să prezinte propuneri 
pentru a găsi resurse suplimentare și să 
nu submineze soluțiile și propunerile 
actuale în vigoare și pe cele în stadiul de 
propunere;

Or. en

Amendamentul 85
Clotilde Armand

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că succesul UE în 
îndeplinirea obiectivului neutralității 
climatice va depinde de caracterul adecvat 
al finanțării;

3. subliniază că succesul UE în 
îndeplinirea obiectivului neutralității 
climatice va depinde de caracterul adecvat 
al finanțării; subliniază că tranziția verde 
ar trebui să fie favorabilă incluziunii și în 
conformitate cu principiile sustenabilității 
economice, sociale și de mediu; 
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reamintește că economisirea și crearea de 
locuri de muncă, precum și formarea și 
conversia profesională suplimentare au o 
importanță capitală în procesul de 
tranziție energetică;

Or. en

Amendamentul 86
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că succesul UE în 
îndeplinirea obiectivului neutralității 
climatice va depinde de caracterul adecvat 
al finanțării;

3. subliniază că succesul UE în 
îndeplinirea obiectivelor sale climatice, 
energetice și de mediu pe termen scurt și 
lung, în special a obiectivului neutralității 
climatice până în 2050, va depinde de 
caracterul adecvat al finanțării verzi; 
subliniază că sunt necesare sume 
substanțiale în investiții publice și private 
sustenabile pentru a plasa cu fermitate 
Uniunea și statele membre pe calea către 
neutralitatea climatică și pentru a asigura 
o redresare justă și rezilientă în urma 
pandemiei de COVID-19;

Or. en

Amendamentul 87
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că succesul UE în 
îndeplinirea obiectivului neutralității 
climatice va depinde de caracterul adecvat 
al finanțării;

3. subliniază că succesul UE în 
îndeplinirea obiectivului neutralității 
climatice va depinde de caracterul adecvat 
al finanțării și de respectarea principiului 
de a nu cauza prejudicii pentru a sista 
finanțarea sectoarelor poluante și pentru 
a respecta obligația legală a UE care îi 
revine în temeiul Acordului de la Paris de 
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a alinia fluxurile financiare la obiectivele 
sale și de a elimina treptat subvențiile 
pentru combustibilii fosili;

Or. en

Amendamentul 88
Jessica Stegrud

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că succesul UE în 
îndeplinirea obiectivului neutralității 
climatice va depinde de caracterul adecvat 
al finanțării;

3. subliniază că succesul UE în 
îndeplinirea obiectivului de a reduce în 
mod semnificativ emisiile de dioxid de 
carbon poate fi obținut efectiv numai dacă 
Comisia se abține de la a acorda subvenții 
parțiale și imperfecte anumitor 
tehnologii; este convins că o abordare 
neutră din punct de vedere tehnologic va 
crea o inovare și o dezvoltare 
fundamentale și sustenabile și va promova 
totodată creșterea pe termen lung și 
securitatea energetică;

Or. en

Amendamentul 89
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că succesul UE în 
îndeplinirea obiectivului neutralității 
climatice va depinde de caracterul adecvat 
al finanțării;

3. subliniază că succesul UE în 
îndeplinirea obiectivului neutralității 
climatice va depinde de caracterul adecvat 
al finanțării; consideră că transformarea 
digitală, inovarea tehnologică și 
cercetarea și dezvoltarea sunt principalii 
factori pentru realizarea obiectivului 
neutralității climatice; subliniază că este 
în continuare crucial să nu se excludă 
a priori anumite tehnologii;

Or. en
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Amendamentul 90
Aurore Lalucq, Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că succesul UE în 
îndeplinirea obiectivului neutralității 
climatice va depinde de caracterul adecvat 
al finanțării;

3. subliniază că succesul UE în 
îndeplinirea obiectivului neutralității 
climatice va depinde de caracterul adecvat 
al finanțării; subliniază că o pondere 
substanțială a investițiilor necesare 
pentru realizarea obiectivelor Pactului 
verde european va trebui să provină din 
bugetele publice de la nivel național și 
subnațional;

Or. en

Amendamentul 91
José Manuel Fernandes

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că succesul UE în 
îndeplinirea obiectivului neutralității 
climatice va depinde de caracterul adecvat 
al finanțării;

3. subliniază că succesul UE în 
îndeplinirea obiectivului neutralității 
climatice va depinde de caracterul adecvat 
al finanțării și insistă asupra faptului că 
legătura dintre cheltuieli și venituri, și 
anume prin crearea de noi resurse 
proprii, va fi esențială pentru punerea în 
aplicare a Pactului verde european;

Or. en

Amendamentul 92
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că succesul UE în 
îndeplinirea obiectivului neutralității 
climatice va depinde de caracterul adecvat 
al finanțării;

3. subliniază că succesul UE în 
îndeplinirea obiectivului de a reduce 
externalitățile negative dăunătoare 
mediului va depinde de caracterul adecvat 
al finanțării care a devenit din ce în ce mai 
dificilă în cadrul politicilor monetare 
extrem de acomodative ale Băncii 
Centrale Europene;

Or. en

Amendamentul 93
Eero Heinäluoma

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunere de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că succesul UE în 
îndeplinirea obiectivului neutralității 
climatice va depinde de caracterul adecvat 
al finanțării;

3. subliniază că succesul UE în 
îndeplinirea obiectivului neutralității 
climatice va depinde de caracterul adecvat 
al finanțării, atât al finanțării publice, cât 
și private; consideră că mobilizarea 
finanțării private este un element 
important pe calea către neutralitatea 
climatică;

Or. en

Amendamentul 94
Alfred Sant

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că succesul UE în 
îndeplinirea obiectivului neutralității 
climatice va depinde de caracterul adecvat 
al finanțării;

3. subliniază că succesul UE în 
îndeplinirea obiectivului neutralității 
climatice va depinde de caracterul adecvat 
al finanțării și de cât de ușor poate fi 
asimilată aceasta în diferitele regiuni ale 
UE;

Or. en
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Amendamentul 95
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că succesul UE în 
îndeplinirea obiectivului neutralității 
climatice va depinde de caracterul adecvat 
al finanțării;

3. subliniază că succesul UE în 
îndeplinirea obiectivului neutralității 
climatice cel târziu până în 2050 va 
depinde de caracterul adecvat al finanțării 
publice și private și de o legislație și 
măsuri de politică coerente;

Or. en

Amendamentul 96
Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că succesul UE în 
îndeplinirea obiectivului neutralității 
climatice va depinde de caracterul adecvat 
al finanțării;

3. subliniază că succesul UE în 
îndeplinirea obiectivului neutralității 
climatice și obligațiilor care îi revin în 
temeiul Acordului de la Paris va depinde 
de caracterul adecvat al finanțării;

Or. en

Amendamentul 97
Mick Wallace, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că succesul UE în 
îndeplinirea obiectivului neutralității 
climatice va depinde de caracterul adecvat 
al finanțării;

3. subliniază că succesul UE în 
îndeplinirea obiectivului de zero emisii 
nete de gaze cu efect de seră până în 2040 
va depinde de caracterul adecvat al 
finanțării și de investițiile publice 
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concentrate la începutul perioadei;
Or. en

Amendamentul 98
Billy Kelleher

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că succesul UE în 
îndeplinirea obiectivului neutralității 
climatice va depinde de caracterul adecvat 
al finanțării;

3. subliniază că succesul UE în 
îndeplinirea obiectivului neutralității 
climatice va depinde de caracterul adecvat 
al finanțării, provenind atât din surse 
publice, cât și private;

Or. en

Amendamentul 99
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Othmar Karas, 
Jessica Polfjärd, Eva Maydell, Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Inese Vaidere, 
Esther de Lange, Siegfried Mureșan, Lídia Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că succesul UE în 
îndeplinirea obiectivului neutralității 
climatice va depinde de caracterul adecvat 
al finanțării;

3. subliniază că succesul UE în 
îndeplinirea obiectivului neutralității 
climatice va depinde, printre alți factori, 
de caracterul adecvat al finanțării;

Or. en

Amendamentul 100
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că succesul UE în 
îndeplinirea obiectivului neutralității 

3. subliniază că obiectivul UE de 
îndeplinire a neutralității climatice trebuie 
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climatice va depinde de caracterul adecvat 
al finanțării;

atins cu cel mai mic impact social și 
economic;

Or. en

Amendamentul 101
Siegfried Mureșan

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. constată că toate sectoarele 
economiei UE vor fi afectate de tranziția 
către o economie verde și insistă asupra 
faptului că traiectoria către neutralitatea 
climatică ar trebui să stimuleze 
competitivitatea economiei europene și să 
aibă drept rezultat un excedent net de 
locuri de muncă sustenabile și de înaltă 
calitate în Uniune; consideră că Pactul 
verde european reprezintă o oportunitate 
atât pentru economia Uniunii, cât și 
pentru cetățenii acesteia, dacă este pus în 
aplicare în mod adecvat;

Or. en

Amendamentul 102
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. consideră tranziția la o economie 
neutră din punct de vedere climatic ca 
fiind o oportunitate de consolidare a 
competitivității UE la nivel mondial; 
recunoaște că tranziția către o economie 
neutră din punct de vedere climatic ar 
putea necesita o revizuire a normelor 
europene privind ajutoarele de stat, 
fuziunile și achizițiile publice; subliniază 
astfel importanța protejării în orice 
moment a condițiilor de concurență 



PE652.496v02-00 50/304 AM\1209233RO.docx

RO

echitabile la nivelul UE;
Or. en

Amendamentul 103
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. salută propunerea modificată 
privind CFM a Comisiei din 27 și 28 mai, 
inclusiv comunicarea intitulată „Acum 
este momentul Europei: să reparăm 
prejudiciile aduse de criză și să pregătim 
viitorul pentru noua generație”, care 
prevede creșterea finanțării pentru 
politica agricolă comună în comparație cu 
propunerea anterioară privind CFM;

Or. en

Amendamentul 104
Jessica Polfjärd, Markus Ferber, Lídia Pereira, Jörgen Warborn, Inese Vaidere, Esther 
de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. consideră că este esențial ca SEIP 
să prevadă și să permită investiții 
suplimentare cu valoare adăugată reală și 
să nu îngrădească finanțarea bazată pe 
piață;

Or. en

Amendamentul 105
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. reamintește că articolul 311 din 
TFUE interzice UE să acumuleze datorii; 
subliniază că emiterea de obligațiuni este 
o caracteristică definitorie a statelor 
suverane;

Or. en

Amendamentul 106
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. subliniază că această creștere a 
finanțării este esențială pentru realizarea 
obiectivelor și a nivelului de ambiție 
propuse în viitoarea PAC, pentru 
atingerea obiectivelor Pactului verde 
european în domeniul agriculturii cu 
scopul de a consolida reziliența sectorului 
agroalimentar și de a asigura o producție 
alimentară sustenabilă, care depinde nu 
numai de o PAC bine finanțată, ci și de 
alte instrumente ale CFM, cum ar fi 
cercetarea, investițiile în inovare sau 
tehnologia digitală și facilitarea accesului 
fermierilor și al sectorului agroalimentar 
la acestea;

Or. en

Amendamentul 107
Siegfried Mureșan, Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. constată că, pe traiectoria către 
atingerea neutralității climatice, punctele 
de plecare ale statelor membre diferă; 
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consideră, în acest sens, că SEIP nu ar 
trebui să lase pe nimeni în urmă și, dacă 
este cazul, ar trebui să se concentreze 
asupra reducerii disparităților dintre 
statele membre și regiuni în ceea ce 
privește atingerea obiectivelor de 
neutralitate climatică;

Or. en

Amendamentul 108
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. subliniază, că, pentru ca Pactul 
verde european să fie un succes, 
furnizorii europeni de produse și servicii 
sustenabile trebuie să îi înțeleagă 
avantajele și să nu se confrunte cu o 
concurență neloială din partea 
întreprinderilor din țări terțe;

Or. en

Amendamentul 109
Jessica Polfjärd, Markus Ferber, Lídia Pereira, Jörgen Warborn, Inese Vaidere, Esther 
de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. subliniază că tranziția nu se poate 
realiza doar cu fonduri publice; solicită 
Comisiei ca, în momentul elaborării 
SEIP, să încurajeze și să faciliteze 
investițiile private;

Or. en

Amendamentul 110
Jessica Polfjärd, Markus Ferber, Lídia Pereira, Jörgen Warborn, Inese Vaidere, Esther 
de Lange
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Propunere de rezoluție
Punctul 3 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3c. subliniază că, chiar și cu o 
finanțare ambițioasă, fondurile 
disponibile nu vor fi nelimitate; solicită 
Comisiei să stabilească un cadru solid de 
raportare și monitorizare pentru a se 
asigura că cheltuielile au un impact real;

Or. en

Amendamentul 111
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. se îndoiește că SEIP, în forma sa 
actuală, va permite mobilizarea a 1 000 de 
miliarde EUR până în 2030, având în 
vedere perspectivele economice negative 
generate de criza provocată de pandemia 
de COVID-19; solicită Comisiei să asigure 
o transparență deplină în ceea ce privește 
aspectele legate de finanțare, cum ar fi 
perspectiva optimistă a efectului de pârghie 
preconizat sau lipsa de claritate în 
extrapolările anumitor sume; în plus, pune 
sub semnul întrebării modul în care noul 
CFM, așa cum a fost propus de Comisie în 
propunerile sale revizuite din 27 și 28 mai 
2020, ar permite realizarea obiectivelor 
SEIP;

4. se îndoiește că SEIP, în forma sa 
actuală, va permite mobilizarea sumei 
surprinzător de rotunjită, de 1 000 de 
miliarde EUR, până în 2030, având în 
vedere perspectivele economice negative 
generate de criza provocată de pandemia 
de COVID-19 și natura aparent complet 
arbitrară a cifrei respective; solicită 
Comisiei să asigure o transparență deplină 
în ceea ce privește aspectele legate de 
finanțarea prin capitaluri proprii și prin 
îndatorare, cum ar fi perspectiva optimistă 
a efectului de pârghie preconizat sau lipsa 
de claritate în extrapolările anumitor sume 
și clauza de neîndatorare, prevăzută la 
articolul 311 din TFUE; în plus, pune sub 
semnul întrebării modul în care noul CFM, 
așa cum a fost propus de Comisie în 
propunerile sale revizuite din 27 și 28 mai 
2020, ar permite realizarea obiectivelor 
SEIP;

Or. en
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Amendamentul 112
Paul Tang, Sirpa Pietikäinen, Manon Aubry, Carmen Avram, Evelyn Regner, Joachim 
Schuster, Aurore Lalucq, Siegfried Mureșan, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. se îndoiește că SEIP, în forma sa 
actuală, va permite mobilizarea a 1 000 de 
miliarde EUR până în 2030, având în 
vedere perspectivele economice negative 
generate de criza provocată de pandemia 
de COVID-19; solicită Comisiei să asigure 
o transparență deplină în ceea ce privește 
aspectele legate de finanțare, cum ar fi 
perspectiva optimistă a efectului de pârghie 
preconizat sau lipsa de claritate în 
extrapolările anumitor sume; în plus, pune 
sub semnul întrebării modul în care noul 
CFM, așa cum a fost propus de Comisie în 
propunerile sale revizuite din 27 și 28 mai 
2020, ar permite realizarea obiectivelor 
SEIP;

4. se îndoiește că SEIP, în forma sa 
actuală, va permite mobilizarea a 1 000 de 
miliarde EUR până în 2030, având în 
vedere perspectivele economice negative 
generate de criza provocată de pandemia 
de COVID-19; solicită Comisiei să asigure 
o transparență deplină în ceea ce privește 
aspectele legate de finanțare, cum ar fi 
perspectiva optimistă a efectului de pârghie 
preconizat sau lipsa de claritate în 
extrapolările anumitor sume; în plus, pune 
sub semnul întrebării modul în care noul 
CFM, așa cum a fost propus de Comisie în 
propunerile sale revizuite din 27 și 28 mai 
2020, ar permite realizarea obiectivelor 
SEIP; regretă că doar SEIP nu va fi 
suficient pentru a finanța obiectivele 
Pactului verde european și că investițiile 
suplimentare vor avea un rol decisiv în 
succesul Pactului verde european; invită 
Comisia și statele membre ale UE să 
prezinte planuri care să explice modul în 
care acestea vor reduce decalajul 
considerabil în materie de investiții, atât 
prin investiții private, cât și prin investiții 
publice;

Or. en

Amendamentul 113
Herve Juvin, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. se îndoiește că SEIP, în forma sa 
actuală, va permite mobilizarea a 1 000 de 
miliarde EUR până în 2030, având în 

4. se îndoiește că SEIP, în forma sa 
actuală, va permite mobilizarea a 1 000 de 
miliarde EUR până în 2030, având în 
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vedere perspectivele economice negative 
generate de criza provocată de pandemia 
de COVID-19; solicită Comisiei să asigure 
o transparență deplină în ceea ce privește 
aspectele legate de finanțare, cum ar fi 
perspectiva optimistă a efectului de pârghie 
preconizat sau lipsa de claritate în 
extrapolările anumitor sume; în plus, pune 
sub semnul întrebării modul în care noul 
CFM, așa cum a fost propus de Comisie în 
propunerile sale revizuite din 27 și 28 mai 
2020, ar permite realizarea obiectivelor 
SEIP;

vedere perspectivele economice negative 
generate de criza provocată de pandemia 
de COVID-19; solicită Comisiei să asigure 
o transparență deplină în ceea ce privește 
aspectele legate de finanțare, cum ar fi 
perspectiva optimistă a efectului de pârghie 
preconizat sau lipsa de claritate în 
extrapolările anumitor sume; în plus, pune 
sub semnul întrebării modul în care noul 
CFM, așa cum a fost propus de Comisie în 
propunerile sale revizuite din 27 și 28 mai 
2020, ar permite realizarea obiectivelor 
SEIP; dorește ca această finanțare să 
încurajeze actorii locali, IMM-urile, 
meșteșugarii, comercianții și 
consumatorii să își schimbe 
comportamentul, venind în sprijinul 
acestora în mod direct;

Or. fr

Amendamentul 114
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. se îndoiește că SEIP, în forma sa 
actuală, va permite mobilizarea a 1 000 de 
miliarde EUR până în 2030, având în 
vedere perspectivele economice negative 
generate de criza provocată de pandemia 
de COVID-19; solicită Comisiei să asigure 
o transparență deplină în ceea ce privește 
aspectele legate de finanțare, cum ar fi 
perspectiva optimistă a efectului de pârghie 
preconizat sau lipsa de claritate în 
extrapolările anumitor sume; în plus, pune 
sub semnul întrebării modul în care noul 
CFM, așa cum a fost propus de Comisie în 
propunerile sale revizuite din 27 și 28 mai 
2020, ar permite realizarea obiectivelor 
SEIP;

4. se îndoiește că SEIP, în forma sa 
actuală, va permite mobilizarea a 1 000 de 
miliarde EUR până în 2030, având în 
vedere perspectivele economice negative 
generate de criza provocată de pandemia 
de COVID-19; solicită Comisiei să asigure 
o transparență deplină în ceea ce privește 
aspectele legate de finanțare, cum ar fi 
perspectiva optimistă a efectului de pârghie 
preconizat sau lipsa de claritate în 
extrapolările anumitor sume; în plus, pune 
sub semnul întrebării modul în care noul 
CFM, așa cum a fost propus de Comisie în 
propunerile sale revizuite din 27 și 28 mai 
2020, ar permite realizarea obiectivelor 
SEIP; solicită Comisiei să revizuiască 
arhitectura și cifrele SEIP, astfel încât să 
includă creșterile preconizate ale 
nivelului de ambiție al obiectivelor privind 
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clima, energia și mediul pentru 2030;
Or. en

Amendamentul 115
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Valérie Hayer, Paul Tang, Billy Kelleher

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. se îndoiește că SEIP, în forma sa 
actuală, va permite mobilizarea a 1 000 de 
miliarde EUR până în 2030, având în 
vedere perspectivele economice negative 
generate de criza provocată de pandemia 
de COVID-19; solicită Comisiei să asigure 
o transparență deplină în ceea ce privește 
aspectele legate de finanțare, cum ar fi 
perspectiva optimistă a efectului de pârghie 
preconizat sau lipsa de claritate în 
extrapolările anumitor sume; în plus, pune 
sub semnul întrebării modul în care noul 
CFM, așa cum a fost propus de Comisie în 
propunerile sale revizuite din 27 și 28 mai 
2020, ar permite realizarea obiectivelor 
SEIP;

4. se îndoiește că SEIP, în forma sa 
actuală, va permite mobilizarea a 1 000 de 
miliarde EUR până în 2030, având în 
vedere perspectivele economice negative 
generate de criza provocată de pandemia 
de COVID-19; solicită Comisiei să asigure 
o transparență deplină în ceea ce privește 
aspectele legate de finanțare, cum ar fi 
perspectiva optimistă a efectului de pârghie 
preconizat sau lipsa de claritate în 
extrapolările anumitor sume; în plus, pune 
sub semnul întrebării modul în care noul 
CFM, așa cum a fost propus de Comisie în 
propunerile sale revizuite din 27 și 28 mai 
2020, ar permite realizarea obiectivelor 
SEIP; subliniază că SEIP este un obiectiv 
pe termen lung al UE și nu poate fi 
subminat în viitor de către cadre 
financiare multianuale pe termen mai 
scurt, care ar aloca o sumă mare de bani 
pentru rambursarea împrumutului;

Or. en

Amendamentul 116
Mick Wallace, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. se îndoiește că SEIP, în forma sa 
actuală, va permite mobilizarea a 1 000 de 
miliarde EUR până în 2030, având în 

4. se îndoiește că SEIP, în forma sa 
actuală, va permite mobilizarea a 1 000 de 
miliarde EUR până în 2030, având în 
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vedere perspectivele economice negative 
generate de criza provocată de pandemia 
de COVID-19; solicită Comisiei să asigure 
o transparență deplină în ceea ce privește 
aspectele legate de finanțare, cum ar fi 
perspectiva optimistă a efectului de pârghie 
preconizat sau lipsa de claritate în 
extrapolările anumitor sume; în plus, pune 
sub semnul întrebării modul în care noul 
CFM, așa cum a fost propus de Comisie în 
propunerile sale revizuite din 27 și 28 mai 
2020, ar permite realizarea obiectivelor 
SEIP;

vedere perspectivele economice negative 
generate de criza provocată de pandemia 
de COVID-19 și subliniază problemele 
inerente ale dependenței de mobilizarea 
finanțării private pentru crizele 
existențiale; solicită Comisiei să asigure o 
transparență deplină în ceea ce privește 
aspectele legate de finanțare, cum ar fi 
perspectiva optimistă a efectului de pârghie 
preconizat sau lipsa de claritate în 
extrapolările anumitor sume; în plus, pune 
sub semnul întrebării modul în care noul 
CFM, așa cum a fost propus de Comisie în 
propunerile sale revizuite din 27 și 28 mai 
2020, ar permite realizarea obiectivelor 
SEIP;

Or. en

Amendamentul 117
José Manuel Fernandes

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. se îndoiește că SEIP, în forma sa 
actuală, va permite mobilizarea a 1 000 de 
miliarde EUR până în 2030, având în 
vedere perspectivele economice negative 
generate de criza provocată de pandemia 
de COVID-19; solicită Comisiei să asigure 
o transparență deplină în ceea ce privește 
aspectele legate de finanțare, cum ar fi 
perspectiva optimistă a efectului de pârghie 
preconizat sau lipsa de claritate în 
extrapolările anumitor sume; în plus, pune 
sub semnul întrebării modul în care noul 
CFM, așa cum a fost propus de Comisie în 
propunerile sale revizuite din 27 și 28 mai 
2020, ar permite realizarea obiectivelor 
SEIP;

4. se îndoiește că SEIP, în forma sa 
actuală, va permite mobilizarea a 1 000 de 
miliarde EUR până în 2030, având în 
vedere perspectivele economice negative 
generate de criza provocată de pandemia 
de COVID-19; solicită Comisiei să 
evalueze necesitatea unor modificări ale 
SEIP ca urmare a acestei noi perspective; 
solicită Comisiei să asigure o transparență 
deplină în ceea ce privește aspectele legate 
de finanțare, cum ar fi perspectiva 
optimistă a efectului de pârghie preconizat 
sau lipsa de claritate în extrapolările 
anumitor sume; în plus, pune sub semnul 
întrebării modul în care noul CFM, așa 
cum a fost propus de Comisie în 
propunerile sale revizuite din 27 și 28 mai 
2020, ar permite realizarea obiectivelor 
SEIP;

Or. en
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Amendamentul 118
Pierre Larrouturou, Aurore Lalucq

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. se îndoiește că SEIP, în forma sa 
actuală, va permite mobilizarea a 1 000 de 
miliarde EUR până în 2030, având în 
vedere perspectivele economice negative 
generate de criza provocată de pandemia 
de COVID-19; solicită Comisiei să asigure 
o transparență deplină în ceea ce privește 
aspectele legate de finanțare, cum ar fi 
perspectiva optimistă a efectului de pârghie 
preconizat sau lipsa de claritate în 
extrapolările anumitor sume; în plus, pune 
sub semnul întrebării modul în care noul 
CFM, așa cum a fost propus de Comisie în 
propunerile sale revizuite din 27 și 28 mai 
2020, ar permite realizarea obiectivelor 
SEIP;

4. se îndoiește că SEIP, în forma în 
care este propus în prezent, va permite 
mobilizarea a 1 000 de miliarde EUR până 
în 2030, având în vedere perspectivele 
economice negative generate de criza 
provocată de pandemia de COVID-19 și de 
inconsecvența tehnică cu durata de 7 ani 
a următorului CFM; solicită Comisiei să 
asigure o transparență deplină în ceea ce 
privește aspectele legate de finanțare, cum 
ar fi perspectiva optimistă a efectului de 
pârghie preconizat sau lipsa de claritate în 
extrapolările anumitor sume; în plus, pune 
sub semnul întrebării modul în care noul 
CFM, așa cum a fost propus de Comisie în 
propunerile sale revizuite din 27 și 28 mai 
2020, ar permite realizarea obiectivelor 
SEIP;

Or. en

Amendamentul 119
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. se îndoiește că SEIP, în forma sa 
actuală, va permite mobilizarea a 1 000 de 
miliarde EUR până în 2030, având în 
vedere perspectivele economice negative 
generate de criza provocată de pandemia 
de COVID-19; solicită Comisiei să asigure 
o transparență deplină în ceea ce privește 
aspectele legate de finanțare, cum ar fi 
perspectiva optimistă a efectului de pârghie 
preconizat sau lipsa de claritate în 
extrapolările anumitor sume; în plus, pune 
sub semnul întrebării modul în care noul 

4. se îndoiește că SEIP, în forma sa 
actuală, va permite mobilizarea a 1 000 de 
miliarde EUR până în 2030, având în 
vedere perspectivele economice negative 
generate de criza provocată de pandemia 
de COVID-19; solicită Comisiei să asigure 
o transparență deplină în ceea ce privește 
aspectele legate de finanțare, cum ar fi 
perspectiva optimistă a efectului de pârghie 
preconizat, posibila dublă contabilizare a 
anumitor investiții sau lipsa de claritate în 
extrapolările anumitor sume; în plus, pune 
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CFM, așa cum a fost propus de Comisie în 
propunerile sale revizuite din 27 și 28 mai 
2020, ar permite realizarea obiectivelor 
SEIP;

sub semnul întrebării modul în care noul 
CFM, așa cum a fost propus de Comisie în 
propunerile sale revizuite din 27 și 28 mai 
2020, ar permite realizarea obiectivelor 
SEIP;

Or. en

Amendamentul 120
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. se îndoiește că SEIP, în forma sa 
actuală, va permite mobilizarea a 1 000 de 
miliarde EUR până în 2030, având în 
vedere perspectivele economice negative 
generate de criza provocată de pandemia 
de COVID-19; solicită Comisiei să asigure 
o transparență deplină în ceea ce privește 
aspectele legate de finanțare, cum ar fi 
perspectiva optimistă a efectului de pârghie 
preconizat sau lipsa de claritate în 
extrapolările anumitor sume; în plus, pune 
sub semnul întrebării modul în care noul 
CFM, așa cum a fost propus de Comisie în 
propunerile sale revizuite din 27 și 28 mai 
2020, ar permite realizarea obiectivelor 
SEIP;

4. se îndoiește că SEIP, în forma sa 
actuală, va permite mobilizarea a 1 000 de 
miliarde EUR până în 2030 prin bugetul 
UE, având în vedere perspectivele 
economice negative generate de criza 
provocată de pandemia de COVID-19; 
solicită Comisiei să asigure o transparență 
deplină în ceea ce privește aspectele legate 
de finanțare, cum ar fi perspectiva 
optimistă a efectului de pârghie preconizat 
sau lipsa de claritate în extrapolările 
anumitor sume; în plus, pune sub semnul 
întrebării modul în care noul CFM, așa 
cum a fost propus de Comisie în 
propunerile sale revizuite din 27 și 28 mai 
2020, ar permite realizarea obiectivelor 
SEIP;

Or. en

Amendamentul 121
Alfred Sant

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. se îndoiește că SEIP, în forma sa 
actuală, va permite mobilizarea a 1 000 de 
miliarde EUR până în 2030, având în 

4. se întreabă cum va permite SEIP, 
în forma sa actuală, mobilizarea a 1 000 de 
miliarde EUR până în 2030, având în 
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vedere perspectivele economice negative 
generate de criza provocată de pandemia 
de COVID-19; solicită Comisiei să asigure 
o transparență deplină în ceea ce privește 
aspectele legate de finanțare, cum ar fi 
perspectiva optimistă a efectului de pârghie 
preconizat sau lipsa de claritate în 
extrapolările anumitor sume; în plus, pune 
sub semnul întrebării modul în care noul 
CFM, așa cum a fost propus de Comisie în 
propunerile sale revizuite din 27 și 28 mai 
2020, ar permite realizarea obiectivelor 
SEIP;

vedere perspectivele economice negative 
generate de criza provocată de pandemia 
de COVID-19; solicită Comisiei să asigure 
o transparență deplină în ceea ce privește 
aspectele legate de finanțare, cum ar fi 
perspectiva optimistă a efectului de pârghie 
preconizat sau lipsa de claritate în 
extrapolările anumitor sume; în plus, pune 
sub semnul întrebării modul în care noul 
CFM, așa cum a fost propus de Comisie în 
propunerile sale revizuite din 27 și 28 mai 
2020, ar permite realizarea obiectivelor 
SEIP;

Or. en

Amendamentul 122
Pierre Larrouturou

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunere de rezoluție Amendamentul

4a. constată că, în comunicarea 
privind SEIP din 14 ianuarie, Comisia a 
estimat valoarea investițiilor necesare la 
nivelul UE pentru a atinge obiectivele 
climatice actuale pentru 2030 la 260 de 
miliarde EUR/an, plus sume suplimentare 
cuprinse între 100 și 150 de miliarde 
EUR/an pentru protecția mediului și 
gestionarea resurselor și la 142 de 
miliarde EUR/an pentru investiții sociale; 
consideră că UE și statele membre vor 
trebui să depună eforturi suplimentare, în 
conformitate cu ambiția lor actuală în 
ceea ce privește combaterea schimbărilor 
climatice; solicită Comisiei să pună în 
aplicare toate măsurile necesare pentru a 
asigura mobilizarea efectivă a mijloacelor 
financiare necesare pentru a realiza 
punerea în aplicare cu succes a SEIP, în 
conformitate cu obiectivele privind 
schimbările climatice, declarate la nivelul 
UE; subliniază că Comisia a estimat deja 
că deficitul de investiții s-ar ridica la 529 
de miliarde EUR pe an, începând din 
2021 (public și privat), pe baza unui 
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scenariu în care se estimează o scădere cu 
47 % a emisiilor de gaze cu efect de seră 
până în 20302a; subliniază că, după ce 
Parlamentul a convenit asupra unui 
obiectiv mai ambițios de -55 %, decalajul 
în materie de investiții s-a adâncit; 
subliniază că, la 10 iunie 2020, Comitetul 
Economic și Social European a solicitat 
instituțiilor UE să își majoreze rapid 
bugetul cu 300 de miliarde EUR/an 
pentru combaterea schimbărilor 
climatice10a;
__________________
2a 2016, Documentul de lucru al 
serviciilor Comisiei, Evaluarea 
impactului, care însoțește documentul 
intitulat „Propunere de directivă a 
Parlamentului European și a Consiliului 
de modificare a Directivei 2012/27/UE 
privind eficiența energetică”.
10a https://www.eesc.europa.eu/ro/news-
media/news/investment-plan-must-live-
green-deals-ambitions#related-content

Or. en

Amendamentul 123
Paul Tang, Gilles Boyer, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Carmen 
Avram, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Pedro Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. solicită ca emiterea de obligațiuni 
comune pe termen lung să contribuie la 
finanțarea redresării și a tranziției juste și 
sustenabile;

Or. en

Amendamentul 124
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. solicită emiterea de obligațiuni 
comune pe termen lung în cadrul 
Pactului verde european;

Or. en

Amendamentul 125
Pierre Larrouturou, Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. subliniază că, potrivit proiectului 
PESETA II din 2014 al Centrului Comun 
de Cercetare, „dacă în prezent s-ar 
manifesta condițiile climatice din anii 
2080, în cazul în care nu s-ar lua măsuri 
publice de adaptare, pierderile pentru 
bunăstarea gospodăriilor din UE s-ar 
ridica la 190 de miliarde EUR, 
echivalente cu aproape 2 % din PIB-ul 
UE11a; subliniază, prin urmare, că costul 
adaptării este mult mai scăzut comparativ 
cu costul lipsei unor măsuri de adaptare 
pe termen lung; subliniază că Uniunea 
Europeană s-a confruntat cu un deficit 
comercial semnificativ în domeniul 
energiei, de aproximativ 250 de miliarde 
EUR, în 201912a, și cu o scădere 
dramatică a consumului de energie în UE 
și că dezvoltarea energiei obținute integral 
din surse regenerabile produse în 
Uniunea Europeană ar reduce acest 
deficit;
__________________
11a 
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur
-scientific-and-technical-research-
reports/climate-impacts-europe-jrc-
peseta-ii-project
12a 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2
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995521/10159364/6-15012020-AP-
FR.pdf/e2e77fb3-0bdd-6895-9982-
b7cbb73f4aeb

Or. en

Amendamentul 126
Caroline Nagtegaal

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. dorește să se asigure că finanțarea 
din cadrul SEIP, la nivelul UE și la nivel 
național, este direcționată către politicile și 
programele cu cel mai mare potențial de a 
contribui la combaterea schimbărilor 
climatice și așteaptă cu interes viitoarea 
metodologie a Comisiei de urmărire a 
schimbărilor climatice, utilizând adecvat 
criteriile stabilite de taxonomia UE;

5. dorește să se asigure că finanțarea 
din cadrul SEIP, la nivelul UE și la nivel 
național, este direcționată către politicile și 
programele cu cel mai mare potențial de a 
contribui la combaterea schimbărilor 
climatice (inclusiv, dar fără a se limita la 
stimularea cererii și a ofertei de 
combustibili alternativi în transportul pe 
apă și aeronautic, precum și investițiile în 
infrastructură multimodală modernă, 
inclusiv în rețeaua transeuropeană de 
transport, inovarea în sistemul feroviar de 
mare viteză și un sistem de stimulente 
verzi pentru operatorii de aeronave) și 
așteaptă cu interes viitoarea metodologie a 
Comisiei de urmărire a schimbărilor 
climatice, utilizând adecvat criteriile 
stabilite de taxonomia UE; recunoaște, cu 
toate acestea, că investițiile în forme 
tradiționale de combustibili care nu 
dăunează în mod semnificativ mediului și 
asigură reduceri semnificative ale 
emisiilor de gaze cu efect de seră [cum ar 
fi (bio)gazul natural lichefiat] reprezintă o 
investiție care contribuie la atingerea 
obiectivului de mobilitate neutră din 
punct de vedere climatic, cu condiția ca 
aceste investiții să fie aliniate la criteriile 
stabilite de Regulamentul privind 
taxonomia UE, cu excepția cazului în 
care statul membru justifică, în mod 
corespunzător, în planul teritorial pentru 
o tranziție justă, necesitatea de a sprijini 
operațiunile nealiniate și demonstrează 
coerența acestei investiții cu neutralitatea 
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climatică în 2050;
Or. en

Amendamentul 127
Clotilde Armand

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. dorește să se asigure că finanțarea 
din cadrul SEIP, la nivelul UE și la nivel 
național, este direcționată către politicile și 
programele cu cel mai mare potențial de a 
contribui la combaterea schimbărilor 
climatice și așteaptă cu interes viitoarea 
metodologie a Comisiei de urmărire a 
schimbărilor climatice, utilizând adecvat 
criteriile stabilite de taxonomia UE;

5. dorește să se asigure că finanțarea 
din cadrul SEIP, la nivelul UE și la nivel 
național, se bazează pe dovezi științifice și 
este direcționată către politicile și 
programele cu cel mai mare potențial de a 
contribui la combaterea schimbărilor 
climatice și așteaptă cu interes viitoarea 
metodologie a Comisiei de urmărire a 
schimbărilor climatice, utilizând adecvat 
rezultatele evaluării impactului din 
fiecare țară; insistă asupra faptului că, în 
contextul introducerii SEIP, ar trebui 
inițiate evaluări ale impactului pentru alte 
acte legislative, indiferent dacă acestea 
sunt în vigoare sau în curs de adoptare, în 
special pentru pachetul privind 
mobilitatea I, pentru a evalua 
compatibilitatea legislației UE existente 
cu obiectivele UE privind neutralitatea 
climatică;

Or. en

Amendamentul 128
Pierre Larrouturou, Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. dorește să se asigure că finanțarea 
din cadrul SEIP, la nivelul UE și la nivel 
național, este direcționată către politicile și 
programele cu cel mai mare potențial de a 
contribui la combaterea schimbărilor 

5. dorește să se asigure că finanțarea 
din cadrul SEIP, la nivelul UE și la nivel 
național, este direcționată către politicile și 
programele cu cel mai mare potențial de a 
contribui la combaterea schimbărilor 
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climatice și așteaptă cu interes viitoarea 
metodologie a Comisiei de urmărire a 
schimbărilor climatice, utilizând adecvat 
criteriile stabilite de taxonomia UE;

climatice și solicită Comisiei să propună 
un regulament-cadru de stabilire a unei 
noi metodologii stricte și cuprinzătoare de 
urmărire a schimbărilor climatice și a 
biodiversității, utilizând adecvat criteriile 
stabilite de taxonomia UE, definind și 
urmărind cheltuielile relevante, împreună 
cu un mecanism cuprinzător de verificare 
pentru a identifica potențialele efecte 
dăunătoare ale acțiunilor UE asupra 
biodiversității și climei, în conformitate cu 
angajamentele UE asumate în temeiul 
Acordului de la Paris și cu o foaie de 
parcurs pentru eliminarea treptată rapidă 
a subvențiilor directe și indirecte pentru 
combustibilii fosili și a tuturor celorlalte 
subvenții dăunătoare acordate din bugetul 
UE; reamintește în acest context că 11 țări 
și Uniunea Europeană au cheltuit 112 
miliarde EUR/an pentru subvenționarea 
combustibililor fosili în perioada 2014-
201613a;
__________________
13a 
http://www.caneurope.org/publications/bl
ogs/1471-report-phase-out-2020-
monitoring-europe-s-fossil-fuel-subsidies

Or. en

Amendamentul 129
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. dorește să se asigure că finanțarea 
din cadrul SEIP, la nivelul UE și la nivel 
național, este direcționată către politicile și 
programele cu cel mai mare potențial de a 
contribui la combaterea schimbărilor 
climatice și așteaptă cu interes viitoarea 
metodologie a Comisiei de urmărire a 
schimbărilor climatice, utilizând adecvat 

5. dorește să se asigure că finanțarea 
din cadrul SEIP, la nivelul UE și la nivel 
național, este direcționată către politicile și 
programele cu cel mai mare potențial de a 
contribui la combaterea schimbărilor 
climatice; solicită Comisiei să prezinte, 
conform angajamentului asumat, înainte 
de începerea următorului CFM, un 
regulament-cadru care să urmărească 
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criteriile stabilite de taxonomia UE; cheltuielile relevante pentru activități 
economice sustenabile pentru mediu, pe 
baza taxonomiei UE; solicită ca 
regulamentul-cadru menționat să includă, 
printre altele, o metodologie de 
monitorizare, împreună cu măsurile de 
remediere corespunzătoare, inclusiv 
eliminarea treptată a subvențiilor directe 
și indirecte pentru combustibilii fosili, 
dacă este cazul, și instituirea unui 
mecanism de verificare pentru a identifica 
potențialele efecte negative ale acțiunilor 
UE;

Or. en

Amendamentul 130
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Aurore 
Lalucq, Siegfried Mureșan, Pedro Marques, Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. dorește să se asigure că finanțarea 
din cadrul SEIP, la nivelul UE și la nivel 
național, este direcționată către politicile și 
programele cu cel mai mare potențial de a 
contribui la combaterea schimbărilor 
climatice și așteaptă cu interes viitoarea 
metodologie a Comisiei de urmărire a 
schimbărilor climatice, utilizând adecvat 
criteriile stabilite de taxonomia UE;

5. dorește să se asigure că finanțarea 
din cadrul SEIP, la nivelul UE și la nivel 
național, este direcționată către politicile și 
programele cu cel mai mare potențial de a 
contribui la combaterea schimbărilor 
climatice și așteaptă cu interes viitoarea 
metodologie a Comisiei de urmărire a 
schimbărilor climatice, utilizând adecvat 
criteriile stabilite de taxonomia UE; 
solicită Comisiei să propună, după 
consultarea cu Parlamentul și utilizând 
criterii similare, un cadru care să prevadă 
o metodologie de stabilire a criteriilor de 
eligibilitate pentru cheltuielile legate de 
climă, de definire și urmărire a 
cheltuielilor legate de climă, precum și un 
mecanism de verificare pentru 
identificarea efectelor dăunătoare, în 
conformitate cu principiul „de a nu cauza 
prejudicii semnificative” și cu 
angajamentele asumate în temeiul 
Acordului de la Paris;

Or. en
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Amendamentul 131
Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. dorește să se asigure că finanțarea 
din cadrul SEIP, la nivelul UE și la nivel 
național, este direcționată către politicile și 
programele cu cel mai mare potențial de a 
contribui la combaterea schimbărilor 
climatice și așteaptă cu interes viitoarea 
metodologie a Comisiei de urmărire a 
schimbărilor climatice, utilizând adecvat 
criteriile stabilite de taxonomia UE;

5. dorește să se asigure că finanțarea 
din cadrul SEIP, la nivelul UE și la nivel 
național, este direcționată către politicile și 
programele cu cel mai mare potențial de a 
contribui la combaterea schimbărilor 
climatice și așteaptă cu interes viitoarea 
metodologie a Comisiei de urmărire a 
schimbărilor climatice, utilizând adecvat 
criteriile stabilite de taxonomia UE; 
subliniază că investițiile în combustibili 
fosili, inclusiv în gaz, și investițiile în 
industria nucleară nu ar trebui 
considerate ca fiind sustenabile sau 
compatibile cu criteriile stabilite de 
taxonomia UE, deoarece acestea conduc 
la efecte de blocare dăunătoare și 
cauzează prejudicii celorlalte obiective de 
mediu stabilite de taxonomie;

Or. en

Amendamentul 132
Sirpa Pietikäinen,

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunere de rezoluție Amendamentul

5. dorește să se asigure că finanțarea 
din cadrul SEIP, la nivelul UE și la nivel 
național, este direcționată către politicile și 
programele cu cel mai mare potențial de a 
contribui la combaterea schimbărilor 
climatice și așteaptă cu interes viitoarea 
metodologie a Comisiei de urmărire a 
schimbărilor climatice, utilizând adecvat 
criteriile stabilite de taxonomia UE;

5. dorește să se asigure că finanțarea 
din cadrul SEIP, la nivelul UE și la nivel 
național, este direcționată către politicile și 
programele cu cel mai mare potențial de a 
contribui la combaterea schimbărilor 
climatice sau la atingerea altor obiective 
de mediu și așteaptă cu interes viitoarea 
metodologie a Comisiei de urmărire a 
schimbărilor climatice, metodologia 
privind analiza ciclului de viață și 
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contabilizarea capitalului natural, 
utilizând adecvat indicatorii de 
sustenabilitate armonizați și criteriile 
stabilite de taxonomia UE;

Or. en

Amendamentul 133
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. dorește să se asigure că finanțarea 
din cadrul SEIP, la nivelul UE și la nivel 
național, este direcționată către politicile și 
programele cu cel mai mare potențial de a 
contribui la combaterea schimbărilor 
climatice și așteaptă cu interes viitoarea 
metodologie a Comisiei de urmărire a 
schimbărilor climatice, utilizând adecvat 
criteriile stabilite de taxonomia UE;

5. dorește să se asigure că finanțarea 
din cadrul SEIP, la nivelul UE și la nivel 
național, este direcționată către politicile și 
programele cu cel mai mare potențial de a 
contribui la combaterea schimbărilor 
climatice pentru a inversa declinul 
biodiversității și pentru a accelera 
tranziția către un sistem alimentar 
sustenabil, în conformitate cu strategia 
„De la fermă la consumator”, și așteaptă 
cu interes viitoarea metodologie a Comisiei 
de urmărire a schimbărilor climatice, 
utilizând adecvat criteriile stabilite de 
taxonomia UE;

Or. en

Amendamentul 134
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. dorește să se asigure că finanțarea 
din cadrul SEIP, la nivelul UE și la nivel 
național, este direcționată către politicile și 
programele cu cel mai mare potențial de a 
contribui la combaterea schimbărilor 
climatice și așteaptă cu interes viitoarea 
metodologie a Comisiei de urmărire a 

5. dorește să se asigure că finanțarea 
din cadrul SEIP, la nivelul UE și la nivel 
național, este direcționată către politicile și 
programele cu cel mai mare potențial de a 
contribui la combaterea schimbărilor 
climatice;
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schimbărilor climatice, utilizând adecvat 
criteriile stabilite de taxonomia UE;

Or. en

Amendamentul 135
José Manuel Fernandes

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. dorește să se asigure că finanțarea 
din cadrul SEIP, la nivelul UE și la nivel 
național, este direcționată către politicile și 
programele cu cel mai mare potențial de a 
contribui la combaterea schimbărilor 
climatice și așteaptă cu interes viitoarea 
metodologie a Comisiei de urmărire a 
schimbărilor climatice, utilizând adecvat 
criteriile stabilite de taxonomia UE;

5. dorește să se asigure că finanțarea 
din cadrul SEIP, la nivelul UE și la nivel 
național, este direcționată către politicile și 
programele cu cel mai mare potențial de a 
contribui la combaterea schimbărilor 
climatice și la tranziția climatică a 
întreprinderilor europene, în special a 
IMM-urilor europene, și așteaptă cu 
interes viitoarea metodologie a Comisiei de 
urmărire a schimbărilor climatice, utilizând 
adecvat criteriile stabilite de taxonomia 
UE;

Or. en

Amendamentul 136
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. dorește să se asigure că finanțarea 
din cadrul SEIP, la nivelul UE și la nivel 
național, este direcționată către politicile și 
programele cu cel mai mare potențial de a 
contribui la combaterea schimbărilor 
climatice și așteaptă cu interes viitoarea 
metodologie a Comisiei de urmărire a 
schimbărilor climatice, utilizând adecvat 
criteriile stabilite de taxonomia UE;

5. dorește să se asigure că finanțarea 
din cadrul SEIP, la nivelul UE și la nivel 
național, este direcționată către politicile și 
programele cu cea mai mare rentabilitate a 
investiției, fără a îngrădi investițiile 
private, și așteaptă cu interes măsurile 
luate ca urmare a declarației comisarului 
Valdis Dombrovskis din 5 iunie 2020 
privind posibilul conflict de interese 
provocat de implicarea BlackRock în 
Regulamentul privind taxonomia UE;

Or. en
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Amendamentul 137
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. dorește să se asigure că finanțarea 
din cadrul SEIP, la nivelul UE și la nivel 
național, este direcționată către politicile și 
programele cu cel mai mare potențial de a 
contribui la combaterea schimbărilor 
climatice și așteaptă cu interes viitoarea 
metodologie a Comisiei de urmărire a 
schimbărilor climatice, utilizând adecvat 
criteriile stabilite de taxonomia UE;

5. dorește să se asigure că finanțarea 
din cadrul SEIP, la nivelul UE și la nivel 
național, este direcționată către politicile și 
programele cu cel mai mare potențial de a 
contribui la combaterea schimbărilor 
climatice, la realizarea unei Europe mai 
competitive și la crearea de locuri de 
muncă și așteaptă cu interes viitoarea 
metodologie a Comisiei de urmărire a 
schimbărilor climatice, utilizând adecvat 
criteriile stabilite de taxonomia UE;

Or. es

Amendamentul 138
Alfred Sant

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. dorește să se asigure că finanțarea 
din cadrul SEIP, la nivelul UE și la nivel 
național, este direcționată către politicile și 
programele cu cel mai mare potențial de a 
contribui la combaterea schimbărilor 
climatice și așteaptă cu interes viitoarea 
metodologie a Comisiei de urmărire a 
schimbărilor climatice, utilizând adecvat 
criteriile stabilite de taxonomia UE;

5. dorește să se asigure că finanțarea 
din cadrul SEIP, la nivelul UE și la nivel 
național, este direcționată către politicile și 
programele cu cel mai mare potențial de a 
contribui la combaterea schimbărilor 
climatice, adaptându-se totodată la 
diferitele nevoi naționale, regionale și 
locale; așteaptă cu interes viitoarea 
metodologie a Comisiei de urmărire a 
schimbărilor climatice, utilizând adecvat 
criteriile stabilite de taxonomia UE;

Or. en

Amendamentul 139
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller
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Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. dorește să se asigure că finanțarea 
din cadrul SEIP, la nivelul UE și la nivel 
național, este direcționată către politicile și 
programele cu cel mai mare potențial de a 
contribui la combaterea schimbărilor 
climatice și așteaptă cu interes viitoarea 
metodologie a Comisiei de urmărire a 
schimbărilor climatice, utilizând adecvat 
criteriile stabilite de taxonomia UE;

5. dorește să se asigure că finanțarea 
din cadrul SEIP, la nivelul UE și la nivel 
național, este direcționată către politicile și 
programele cu cel mai mare potențial de a 
contribui la combaterea schimbărilor 
climatice și a degradării mediului și 
așteaptă cu interes viitoarea metodologie a 
Comisiei de urmărire a schimbărilor 
climatice și a biodiversității, utilizând 
adecvat criteriile stabilite de taxonomia 
UE;

Or. en

Amendamentul 140
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik 
Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. dorește să se asigure că finanțarea 
din cadrul SEIP, la nivelul UE și la nivel 
național, este direcționată către politicile și 
programele cu cel mai mare potențial de a 
contribui la combaterea schimbărilor 
climatice și așteaptă cu interes viitoarea 
metodologie a Comisiei de urmărire a 
schimbărilor climatice, utilizând adecvat 
criteriile stabilite de taxonomia UE;

5. dorește să se asigure că finanțarea 
din cadrul SEIP, la nivelul UE și la nivel 
național, este direcționată către politicile și 
programele cu cel mai mare potențial de a 
contribui la combaterea schimbărilor 
climatice, la protejarea mediului și la 
conservarea biodiversității, și așteaptă cu 
interes viitoarea metodologie a Comisiei de 
urmărire a schimbărilor climatice, utilizând 
adecvat criteriile stabilite de taxonomia 
UE;

Or. en

Amendamentul 141
Eero Heinäluoma

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. dorește să se asigure că finanțarea 
din cadrul SEIP, la nivelul UE și la nivel 
național, este direcționată către politicile și 
programele cu cel mai mare potențial de a 
contribui la combaterea schimbărilor 
climatice și așteaptă cu interes viitoarea 
metodologie a Comisiei de urmărire a 
schimbărilor climatice, utilizând adecvat 
criteriile stabilite de taxonomia UE;

5. dorește să se asigure că finanțarea 
din cadrul SEIP, la nivelul UE și la nivel 
național, este direcționată către politicile și 
programele cu cel mai mare potențial de a 
contribui la crearea de locuri de muncă și 
la combaterea schimbărilor climatice și 
așteaptă cu interes viitoarea metodologie a 
Comisiei de urmărire a schimbărilor 
climatice, utilizând adecvat criteriile 
stabilite de taxonomia UE;

Or. en

Amendamentul 142
Clara Ponsatí Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. dorește să se asigure că finanțarea 
din cadrul SEIP, la nivelul UE și la nivel 
național, este direcționată către politicile și 
programele cu cel mai mare potențial de a 
contribui la combaterea schimbărilor 
climatice și așteaptă cu interes viitoarea 
metodologie a Comisiei de urmărire a 
schimbărilor climatice, utilizând adecvat 
criteriile stabilite de taxonomia UE;

5. dorește să se asigure că finanțarea 
din cadrul SEIP, la nivelul UE, la nivel 
național și regional, este direcționată către 
politicile și programele cu cel mai mare 
potențial de a contribui la combaterea 
schimbărilor climatice și așteaptă cu interes 
viitoarea metodologie a Comisiei de 
urmărire a schimbărilor climatice, utilizând 
adecvat criteriile stabilite de taxonomia 
UE;

Or. en

Amendamentul 143
Jens Geier

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. dorește să se asigure că finanțarea 
din cadrul SEIP, la nivelul UE și la nivel 
național, este direcționată către politicile și 

5. dorește să se asigure că finanțarea 
din cadrul SEIP, la nivelul UE, la nivel 
național și regional, este direcționată către 
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programele cu cel mai mare potențial de a 
contribui la combaterea schimbărilor 
climatice și așteaptă cu interes viitoarea 
metodologie a Comisiei de urmărire a 
schimbărilor climatice, utilizând adecvat 
criteriile stabilite de taxonomia UE;

politicile și programele cu cel mai mare 
potențial de a contribui la combaterea 
schimbărilor climatice și așteaptă cu interes 
viitoarea metodologie a Comisiei de 
urmărire a schimbărilor climatice, utilizând 
adecvat criteriile stabilite de taxonomia 
UE;

Or. en

Amendamentul 144
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază importanța promovării 
asumării responsabilității și a răspunderii 
de către fiecare stat membru în tranziția 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic, prin cofinanțare 
națională la primirea finanțării europene;

Or. en

Amendamentul 145
Paul Tang, Gilles Boyer, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Petros Kokkalis, Manon 
Aubry, Jonás Fernández, Carmen Avram, Evelyn Regner, Pierre Larrouturou, Csaba 
Molnár, Pedro Marques, Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. solicită Comisiei să prezinte 
expunerea tuturor fondurilor din CFM și 
din instrumentul Next Generation EU la 
diferitele obiective și categorii ale 
taxonomiei UE;

Or. en

Amendamentul 146
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. solicită Comisiei să prezinte 
expunerea tuturor fondurilor din CFM și 
din instrumentul Next Generation EU la 
diferitele obiective și categorii ale 
taxonomiei UE;

Or. en

Amendamentul 147
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. subliniază că obiectivul general al 
SEIP ar trebui să fie acela de a asigura 
trecerea de la activități economice 
nesustenabile la activități economice 
sustenabile; așteaptă cu interes raportul 
pe care, în conformitate cu Regulamentul 
privind taxonomia, Comisia trebuie să-l 
prezinte până la sfârșitul anului 2021, de 
definire a modalităților necesare pentru 
extinderea domeniului de aplicare al 
taxonomiei pentru a acoperi activitățile 
din economia subterană; consideră că o 
astfel de extindere este esențială pentru 
punerea în aplicare a trecerii menționate 
anterior;

Or. en

Amendamentul 148
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Pierre 
Larrouturou, Csaba Molnár, Aurore Lalucq, Siegfried Mureșan, Pedro Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. subliniază că succesul Planului de 
investiții pentru o Europă durabilă 
depinde de coerența politicilor UE și 
subliniază, prin urmare, necesitatea unor 
indicatori armonizați privind 
sustenabilitatea și a unei metodologii de 
măsurare a impactului, inclusiv ACV și 
contabilizarea capitalului natural;

Or. en

Amendamentul 149
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5c. ia act de constatările Curții de 
Conturi potrivit cărora contabilizarea 
aspectelor legate de schimbările climatice 
în actuala politica agricolă comună 
(PAC) este inexactă și că estimarea 
Comisiei cu privire la viitoarea contribuție 
a PAC la obiectivele de mediu și climatice 
pare nerealistă; solicită Comisiei să 
adopte de urgență o metodologie de 
urmărire a schimbărilor climatice și a 
biodiversității în ceea ce privește PAC, 
care reprezintă aproape jumătate din 
cheltuielile legate de climă și o cotă mai 
mare din cheltuielile legate de 
biodiversitate din bugetul UE; subliniază 
că măsurile PAC trebuie să fie cu 
adevărat favorabile climei și să fie 
susținute de dovezi științifice, pentru a fi 
luate în considerare ca atare și în 
conformitate cu raportul de evaluare al 
Comisiei privind biodiversitatea, 
identificând lipsa datelor de monitorizare 
ca obstacol în calea evaluării adecvate a 
impactului mai multor instrumente și 
măsuri adoptate în cadrul PAC, precum și 
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impactul net al acestora;
Or. en

Amendamentul 150
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că finanțarea publică și 
privată ar trebui să adere la taxonomia UE 
și la principiul de a nu cauza prejudicii 
semnificative, pentru a se asigura că 
politicile și finanțarea UE, inclusiv bugetul 
UE, programele finanțate prin instrumentul 
Next Generation EU, prin semestrul 
european și finanțarea BEI nu contribuie la 
obiectivele, proiectele și activitățile care 
afectează în mod semnificativ obiective 
sociale sau de mediu;

6. insistă că finanțarea publică și 
privată ar trebui să adere la taxonomia UE 
și la principiul de a nu cauza prejudicii 
semnificative, pentru a se asigura că 
politicile și finanțarea UE, inclusiv bugetul 
UE, programele finanțate prin instrumentul 
Next Generation EU, prin semestrul 
european și finanțarea BEI nu contribuie la 
obiectivele, proiectele și activitățile care 
afectează în mod semnificativ obiective 
sociale sau de mediu; invită Comisia să 
publice, cel târziu până la sfârșitul acestui 
an, orientări privind reziliența la efectele 
schimbărilor climatice pentru toate 
fondurile care vor fi mobilizate în cadrul 
Instrumentului de redresare al Uniunii 
Europene și direcționate prin programele 
UE; subliniază că ar trebui să se excludă 
sprijinul pentru solvabilitate și redresare 
pentru activitățile care subminează 
obiectivele Pactului verde european; 
reamintește că, în temeiul 
Regulamentului privind taxonomia, 
Comisia trebuie să adopte, până la 
sfârșitul anului 2020, un act delegat care 
să conțină criterii tehnice de control 
pentru activitățile care contribuie în mod 
semnificativ la atenuarea schimbărilor 
climatice și la adaptarea la acestea; 
reamintește că, până în decembrie 2021, 
Comisia ar trebui să publice un raport 
care să descrie dispozițiile necesare 
pentru extinderea domeniului de aplicare 
al taxonomiei pentru a include activități 
economice care cauzează prejudicii 
semnificative obiectivelor de mediu, 
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precum și garanții sociale sporite;
Or. en

Amendamentul 151
Clotilde Armand

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că finanțarea publică și 
privată ar trebui să adere la taxonomia UE 
și la principiul de a nu cauza prejudicii 
semnificative, pentru a se asigura că 
politicile și finanțarea UE, inclusiv bugetul 
UE, programele finanțate prin instrumentul 
Next Generation EU, prin semestrul 
european și finanțarea BEI nu contribuie la 
obiectivele, proiectele și activitățile care 
afectează în mod semnificativ obiective 
sociale sau de mediu;

6. consideră că finanțarea publică și 
privată nu ar trebui să fie condiționată de 
principiile taxonomiei UE pentru a 
permite investiții rapide în proiectele de 
tranziție; reamintește că nu ar trebui să 
fie introduse norme stricte în materie de 
investiții fără consultarea prealabilă a 
autorităților publice locale și regionale, a 
industriilor și a IMM-urilor; consideră că 
finanțarea ar trebui să respecte principiul 
de a nu cauza prejudicii semnificative, 
pentru a se asigura că politicile și 
finanțarea UE, inclusiv bugetul UE, 
programele finanțate prin instrumentul 
Next Generation EU, prin semestrul 
european și finanțarea BEI nu contribuie la 
obiectivele, proiectele și activitățile care 
afectează în mod semnificativ obiective 
sociale sau de mediu;

Or. en

Amendamentul 152
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Pedro 
Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că finanțarea publică și 
privată ar trebui să adere la taxonomia UE 
și la principiul de a nu cauza prejudicii 
semnificative, pentru a se asigura că 
politicile și finanțarea UE, inclusiv bugetul 

6. consideră că finanțarea publică și 
privată ar trebui să adere la taxonomia UE 
și la principiul de a nu cauza prejudicii 
semnificative, cu un accent deosebit pe 
Mecanismul de redresare și reziliență, 
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UE, programele finanțate prin instrumentul 
Next Generation EU, prin semestrul 
european și finanțarea BEI nu contribuie la 
obiectivele, proiectele și activitățile care 
afectează în mod semnificativ obiective 
sociale sau de mediu;

pentru a se asigura că politicile și 
finanțarea UE, inclusiv bugetul UE, 
programele finanțate prin instrumentul 
Next Generation EU, prin semestrul 
european și finanțarea BEI nu contribuie la 
obiectivele, proiectele și activitățile care 
afectează în mod semnificativ obiective 
sociale sau de mediu; solicită 
operaționalizarea principiului de „a nu 
cauza prejudicii” prin excluderi clare și 
specifice în regulamentele relevante 
privind finanțarea din partea UE, în 
special pentru combustibili fosili, și 
printr-un act delegat privind imunizarea 
la schimbările climatice, de mediu și 
sociale înainte de sfârșitul anului, astfel 
cum s-a planificat, de exemplu, în 
Regulamentul de instituire a Programului 
InvestEU;

Or. en

Amendamentul 153
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că finanțarea publică și 
privată ar trebui să adere la taxonomia UE 
și la principiul de a nu cauza prejudicii 
semnificative, pentru a se asigura că 
politicile și finanțarea UE, inclusiv bugetul 
UE, programele finanțate prin instrumentul 
Next Generation EU, prin semestrul 
european și finanțarea BEI nu contribuie 
la obiectivele, proiectele și activitățile care 
afectează în mod semnificativ obiective 
sociale sau de mediu;

6. consideră că finanțarea publică și 
privată ar trebui să urmărească investiții în 
activități economice în conformitate cu 
taxonomia UE, cel puțin 50 % din 
fondurile UE sprijinind activități care 
respectă taxonomia, și că orice finanțare 
ar trebui să adere la principiul de a nu 
cauza prejudicii semnificative și solicită 
adoptarea unei liste negre a activităților 
excluse, care nu pot beneficia de sprijinul 
SEIP, cum ar fi combustibilii fosili și 
energia nucleară; solicită, prin urmare, 
ca aceste principii și dispozițiile conexe 
privind divulgarea să fie adăugate la 
Regulamentul orizontal privind CFM, 
pentru a se asigura că politicile și 
finanțarea UE, inclusiv bugetul UE, 
programele finanțate prin instrumentul 



AM\1209233RO.docx 79/304 PE652.496v02-00

RO

Next Generation EU, prin semestrul 
european și finanțarea BEI sunt în 
concordanță cu realizarea obiectivelor 
climatice, sociale și de mediu ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 154
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că finanțarea publică și 
privată ar trebui să adere la taxonomia UE 
și la principiul de a nu cauza prejudicii 
semnificative, pentru a se asigura că 
politicile și finanțarea UE, inclusiv bugetul 
UE, programele finanțate prin instrumentul 
Next Generation EU, prin semestrul 
european și finanțarea BEI nu contribuie la 
obiectivele, proiectele și activitățile care 
afectează în mod semnificativ obiective 
sociale sau de mediu;

6. consideră că finanțarea publică și 
privată ar trebui să adere la taxonomia UE 
și la principiul de a nu cauza prejudicii 
semnificative, pentru a se asigura că 
politicile și finanțarea UE, inclusiv bugetul 
UE, programele finanțate prin instrumentul 
Next Generation EU, prin semestrul 
european și finanțarea BEI nu contribuie la 
obiectivele, proiectele și activitățile care 
afectează în mod semnificativ obiective 
sociale sau de mediu; consideră că energia 
nucleară joacă un rol în îndeplinirea 
obiectivului de realizare a neutralității 
climatice la nivelul UE până în 2050, 
fiind a doua cea mai mare sursă de 
producție de energie electrică cu emisii 
scăzute de carbon la nivel mondial (după 
energia hidroelectrică); consideră că, fără 
investiții în tehnologia energiei nucleare, 
tranziția către emisii scăzute de carbon va 
fi semnificativ mai dificilă și mai 
costisitoare;

Or. en

Amendamentul 155
Pierre Larrouturou, Aurore Lalucq

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că finanțarea publică și 
privată ar trebui să adere la taxonomia UE 
și la principiul de a nu cauza prejudicii 
semnificative, pentru a se asigura că 
politicile și finanțarea UE, inclusiv bugetul 
UE, programele finanțate prin instrumentul 
Next Generation EU, prin semestrul 
european și finanțarea BEI nu contribuie la 
obiectivele, proiectele și activitățile care 
afectează în mod semnificativ obiective 
sociale sau de mediu;

6. consideră că finanțarea publică și 
privată ar trebui să adere la taxonomia UE 
și la principiul de a nu cauza prejudicii 
semnificative, pentru a se asigura că 
politicile și finanțarea UE, inclusiv bugetul 
UE, programele finanțate prin instrumentul 
Next Generation EU, prin semestrul 
european și finanțarea BEI nu contribuie la 
obiectivele, proiectele și activitățile care 
afectează în mod semnificativ obiective 
sociale sau de mediu, sistând toate 
subvențiile și investițiile în domeniul 
combustibililor fosili; solicită ca toate 
băncile private și publice, precum și 
societățile de asigurare să adere la același 
obiectiv prin punerea în aplicare a 
încetării transparente și treptate a 
investițiilor în combustibili fosili;

Or. en

Amendamentul 156
Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că finanțarea publică și 
privată ar trebui să adere la taxonomia UE 
și la principiul de a nu cauza prejudicii 
semnificative, pentru a se asigura că 
politicile și finanțarea UE, inclusiv bugetul 
UE, programele finanțate prin instrumentul 
Next Generation EU, prin semestrul 
european și finanțarea BEI nu contribuie la 
obiectivele, proiectele și activitățile care 
afectează în mod semnificativ obiective 
sociale sau de mediu;

6. consideră că finanțarea publică și 
privată ar trebui să adere la taxonomia UE 
și la principiul de a nu cauza prejudicii 
semnificative, pentru a se asigura că 
politicile și finanțarea UE, inclusiv bugetul 
UE, programele finanțate prin instrumentul 
Next Generation EU, prin semestrul 
european și finanțarea BEI nu contribuie la 
obiectivele, proiectele și activitățile care 
afectează în mod semnificativ obiective 
sociale sau de mediu; subliniază că doar 
taxonomia UE nu va fi suficientă pentru a 
asigura faptul că finanțarea publică și 
privată este pe deplin sustenabilă și că 
aceasta trebuie să fie însoțită de mai 
multe dispoziții legislative, de 
reglementare și judiciare pentru a pune 



AM\1209233RO.docx 81/304 PE652.496v02-00

RO

capăt activităților nesustenabile;
Or. en

Amendamentul 157
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că finanțarea publică și 
privată ar trebui să adere la taxonomia UE 
și la principiul de a nu cauza prejudicii 
semnificative, pentru a se asigura că 
politicile și finanțarea UE, inclusiv bugetul 
UE, programele finanțate prin instrumentul 
Next Generation EU, prin semestrul 
european și finanțarea BEI nu contribuie la 
obiectivele, proiectele și activitățile care 
afectează în mod semnificativ obiective 
sociale sau de mediu;

6. consideră că finanțele publice ar 
trebui să adere la Pactul de stabilitate și de 
creștere, dacă va fi revizuit vreodată, și la 
principiul de a nu cauza prejudicii 
semnificative, pentru a se asigura că 
politicile și finanțarea UE, inclusiv bugetul 
UE, programele finanțate prin instrumentul 
Next Generation EU, prin semestrul 
european și finanțarea BEI nu contribuie la 
obiectivele, proiectele și activitățile care 
afectează în mod semnificativ economia, 
sustenabilitatea datoriei suverane și 
clauza de neîndatorare, consacrată la 
articolul 311 din TFUE;

Or. en

Amendamentul 158
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că finanțarea publică și 
privată ar trebui să adere la taxonomia UE 
și la principiul de a nu cauza prejudicii 
semnificative, pentru a se asigura că 
politicile și finanțarea UE, inclusiv bugetul 
UE, programele finanțate prin instrumentul 
Next Generation EU, prin semestrul 
european și finanțarea BEI nu contribuie la 
obiectivele, proiectele și activitățile care 
afectează în mod semnificativ obiective 
sociale sau de mediu;

6. consideră că finanțarea publică și 
privată ar trebui să adere la taxonomia UE 
și la principiul de a nu cauza prejudicii 
semnificative, pentru a se asigura că 
politicile și finanțarea UE, inclusiv bugetul 
UE, programele finanțate prin instrumentul 
Next Generation EU, prin semestrul 
european și finanțarea BEI nu contribuie la 
obiectivele, proiectele și activitățile care 
afectează în mod semnificativ obiective 
sociale sau de mediu, care au efecte 
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negative asupra competitivității 
economice sau care conduc la dispariția 
locurilor de muncă;

Or. es

Amendamentul 159
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că finanțarea publică și 
privată ar trebui să adere la taxonomia UE 
și la principiul de a nu cauza prejudicii 
semnificative, pentru a se asigura că 
politicile și finanțarea UE, inclusiv bugetul 
UE, programele finanțate prin instrumentul 
Next Generation EU, prin semestrul 
european și finanțarea BEI nu contribuie la 
obiectivele, proiectele și activitățile care 
afectează în mod semnificativ obiective 
sociale sau de mediu;

6. consideră că finanțarea publică și 
privată ar trebui să adere la taxonomia UE 
și la principiul de a nu cauza prejudicii 
semnificative, pentru a se asigura că 
politicile și finanțarea UE și ale statelor 
membre, inclusiv bugetul UE, achizițiile 
publice, programele finanțate prin 
instrumentul Next Generation EU, prin 
semestrul european și finanțarea BEI, 
precum și prin operațiunile BCE nu 
contribuie la obiectivele, proiectele și 
activitățile care afectează în mod 
semnificativ obiective sociale sau de 
mediu;

Or. en

Amendamentul 160
Mick Wallace, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că finanțarea publică și 
privată ar trebui să adere la taxonomia UE 
și la principiul de a nu cauza prejudicii 
semnificative, pentru a se asigura că 
politicile și finanțarea UE, inclusiv bugetul 
UE, programele finanțate prin instrumentul 
Next Generation EU, prin semestrul 
european și finanțarea BEI nu contribuie la 
obiectivele, proiectele și activitățile care 

6. consideră că finanțarea publică și 
privată ar trebui să adere la taxonomia UE 
și la principiul de a nu cauza prejudicii, 
pentru a se asigura că politicile și 
finanțarea UE, inclusiv bugetul UE, 
programele finanțate prin instrumentul 
Next Generation EU, prin semestrul 
european și finanțarea BEI nu contribuie la 
obiectivele, proiectele și activitățile care 
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afectează în mod semnificativ obiective 
sociale sau de mediu;

afectează obiective sociale sau de mediu;

Or. en

Amendamentul 161
Pierre Larrouturou

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că bugetele publice și 
băncile publice nu vor putea să elimine 
singure decalajele în materie de investiții; 
reamintește că 10 bănci europene 
importante investesc încă, în fiecare an, 
peste 400 de miliarde EUR/an în 
combustibili fosili14a; insistă că sectorul 
privat trebuie să își joace rolul în trecerea 
la Pactul verde; reamintește că, în 2010, 
pentru combaterea evaziunii fiscale, 
Barack Obama a aprobat FATCA, lege 
care a închis piața SUA pentru băncile 
care nu asigurau transparență deplină 
pentru autoritățile fiscale din SUA; invită 
Comisia și statele membre să asigure 
faptul că, în mod similar, pentru 
combaterea schimbărilor climatice, se 
adoptă o „Lege FATCA europeană a 
climei”, care închide piața europeană 
pentru băncile și societățile de asigurare 
care refuză să își redirecționeze investițiile 
către investiții compatibile cu obiectivele 
de realizare a neutralității climatice până 
în 2050 și de reducere cu 55 % a emisiilor 
de gaze cu efect de seră până în 2030; 
subliniază că această „Lege FATCA a 
climei” trebuie să interzică tuturor 
statelor membre să subvenționeze în 
continuare combustibilii fosili și, de 
asemenea, trebuie să oblige toate băncile 
(private și publice) și societățile de 
asigurare care își desfășoară activitatea în 
Europa să fie transparente cu privire la 
toate activitățile lor și să sisteze noile 
investiții în combustibili fosili din prima zi 
de punere în aplicare, precum și să 
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elimine din bilanțurile lor orice investiții 
legate de combustibili fosili în termen de 
cinci ani; subliniază că, dacă aceste 
volume sunt direcționate către investiții 
pentru Pactul verde, și nu în combustibili 
fosili, această lege ar putea elimina o 
parte substanțială a decalajului anual în 
materie de investiții de 660 de miliarde 
EUR din cadrul Pactului verde;
__________________
14a https://www.ran.org/wp-
content/uploads/2020/03/Banking_on_Cli
mate_Change__2020_vF.pdf

Or. en

Amendamentul 162
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. consideră că una dintre 
modalitățile de realizare a neutralității 
climatice este cea mai amplă digitalizare 
posibilă a sectoarelor public și privat;

Or. en

Amendamentul 163
Clotilde Armand

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită eliminarea treptată a 
investițiilor publice și private în industrii 
foarte poluante și nocive pentru care există 
alternative fezabile din punct de vedere 
economic, cu respectarea deplină a 
drepturilor statelor membre de a-și alege 
mixul energetic;

7. solicită eliminarea treptată a 
investițiilor publice și private în industrii 
foarte poluante și nocive pentru care există 
alternative fezabile din punct de vedere 
economic, cu respectarea deplină a 
drepturilor statelor membre de a-și alege 
mixul energetic; reamintește necesitatea 
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de a evita consecințele perturbatoare 
pentru condițiile sociale și de ocupare a 
forței de muncă din zonele de tranziție; 
insistă că activitățile finanțate de SEIP nu 
trebuie să contribuie la alte inegalități 
sociale și la aprofundarea decalajului 
economic și social dintre est și vest din 
UE;

Or. en

Amendamentul 164
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită eliminarea treptată a 
investițiilor publice și private în industrii 
foarte poluante și nocive pentru care există 
alternative fezabile din punct de vedere 
economic, cu respectarea deplină a 
drepturilor statelor membre de a-și alege 
mixul energetic;

7. solicită eliminarea treptată a 
investițiilor publice și private în industrii 
foarte poluante și nocive pentru care există 
alternative fezabile din punct de vedere 
economic, cu respectarea deplină a 
drepturilor statelor membre de a-și alege 
mixul energetic; solicită ca, până la 
30 iunie 2021, statele membre să 
elaboreze strategii naționale pentru 
eliminarea treptată a oricărui sprijin 
direct și indirect pentru combustibilii 
fosili, precum și a oricăror subvenții 
dăunătoare mediului, cu scopul de a 
îmbunătăți coerența și credibilitatea UE 
în ceea ce privește conservarea 
biodiversității și a ecosistemelor naturale 
și de a stimula tranziția către sisteme de 
energie curată și o economie neutră din 
punctul de vedere al impactului asupra 
climei și circulară;

Or. en

Amendamentul 165
Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită eliminarea treptată a 
investițiilor publice și private în industrii 
foarte poluante și nocive pentru care există 
alternative fezabile din punct de vedere 
economic, cu respectarea deplină a 
drepturilor statelor membre de a-și alege 
mixul energetic;

7. solicită eliminarea treptată a 
investițiilor publice și private în industrii 
bazate pe combustibili fosili și foarte 
poluante și nocive pentru care există 
alternative fezabile din punct de vedere 
economic, subliniind urgența de a găsit 
astfel de alternative prin investiții masive 
în inovare tehnologică și eficiență 
energetică, cu respectarea deplină a 
drepturilor statelor membre de a-și alege 
mixul energetic și cu obiectivul de a pune 
în aplicare un sistem energetic bazat în 
întregime pe energie din surse 
regenerabile și o rețea de energie 
compatibilă cu Acordul de la Paris până 
în 2040;

Or. en

Amendamentul 166
Herve Juvin, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită eliminarea treptată a 
investițiilor publice și private în industrii 
foarte poluante și nocive pentru care există 
alternative fezabile din punct de vedere 
economic, cu respectarea deplină a 
drepturilor statelor membre de a-și alege 
mixul energetic;

7. solicită eliminarea treptată a 
investițiilor publice și private în industrii 
foarte poluante și nocive pentru care există 
alternative fezabile din punct de vedere 
economic, cu respectarea deplină a 
drepturilor statelor membre de a-și alege 
mixul energetic; solicită, de asemenea, ca 
dispozițiile cuprinse în tratatele 
comerciale internaționale care vizează 
asigurarea protecției investițiilor să nu se 
aplice activităților care dăunează 
mediului sau sănătății umane;

Or. fr

Amendamentul 167
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte, 
Valentino Grant, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi
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Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită eliminarea treptată a 
investițiilor publice și private în industrii 
foarte poluante și nocive pentru care 
există alternative fezabile din punct de 
vedere economic, cu respectarea deplină a 
drepturilor statelor membre de a-și alege 
mixul energetic;

7. solicită respectarea deplină a 
drepturilor statelor membre de a-și alege 
mixul energetic;

Or. en

Amendamentul 168
Marek Belka

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită eliminarea treptată a 
investițiilor publice și private în industrii 
foarte poluante și nocive pentru care există 
alternative fezabile din punct de vedere 
economic, cu respectarea deplină a 
drepturilor statelor membre de a-și alege 
mixul energetic;

7. solicită eliminarea treptată a 
investițiilor publice și private în industrii 
foarte poluante și nocive pentru care există 
alternative fezabile din punct de vedere 
economic, cu respectarea deplină a 
drepturilor statelor membre de a-și alege 
mixul energetic, astfel încât anumite țări 
să nu fie forțate să rămână în urmă în 
ceea ce privește tranziția deplină legată de 
Pactul verde atât de necesar;

Or. en

Amendamentul 169
Linea Søgaard-Lidell

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită eliminarea treptată a 
investițiilor publice și private în industrii 
foarte poluante și nocive pentru care există 

7. solicită eliminarea treptată a 
investițiilor publice și private în industrii 
foarte poluante și nocive pentru care există 
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alternative fezabile din punct de vedere 
economic, cu respectarea deplină a 
drepturilor statelor membre de a-și alege 
mixul energetic;

alternative fezabile din punct de vedere 
economic, cu asigurarea faptului că 
finanțarea din partea UE permite și 
conduce la aprovizionarea cu emisii zero 
și cu respectarea deplină a drepturilor 
statelor membre de a-și alege mixul 
energetic;

Or. en

Amendamentul 170
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită eliminarea treptată a 
investițiilor publice și private în industrii 
foarte poluante și nocive pentru care există 
alternative fezabile din punct de vedere 
economic, cu respectarea deplină a 
drepturilor statelor membre de a-și alege 
mixul energetic;

7. solicită eliminarea treptată imediată 
a investițiilor publice și private, inclusiv a 
celor sprijinite de bugetul UE, în industrii 
foarte poluante și nocive, cum ar fi 
combustibilii fosili, pentru care există 
alternative fezabile din punct de vedere 
economic, cu respectarea deplină a 
drepturilor statelor membre de a-și alege 
mixul energetic;

Or. en

Amendamentul 171
Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită eliminarea treptată a 
investițiilor publice și private în industrii 
foarte poluante și nocive pentru care există 
alternative fezabile din punct de vedere 
economic, cu respectarea deplină a 
drepturilor statelor membre de a-și alege 
mixul energetic;

7. solicită eliminarea treptată a 
investițiilor publice și private în industrii 
foarte poluante și nocive pentru care există 
alternative fezabile din punct de vedere 
economic, cu respectarea deplină a 
drepturilor legitime ale statelor membre de 
a-și alege mixul energetic în conformitate 
cu situația și nevoile lor specifice;

Or. en
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Amendamentul 172
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Valérie Hayer, Billy 
Kelleher

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită eliminarea treptată a 
investițiilor publice și private în industrii 
foarte poluante și nocive pentru care există 
alternative fezabile din punct de vedere 
economic, cu respectarea deplină a 
drepturilor statelor membre de a-și alege 
mixul energetic;

7. solicită eliminarea treptată a 
investițiilor publice și private în industrii 
foarte poluante pentru care există 
alternative fezabile din punct de vedere 
economic, cu respectarea deplină a 
drepturilor statelor membre de a-și alege 
mixul energetic și importanța asigurării 
unei aprovizionări fiabile cu energie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon sau cu 
zero emisii;

Or. en

Amendamentul 173
Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită eliminarea treptată a 
investițiilor publice și private în industrii 
foarte poluante și nocive pentru care există 
alternative fezabile din punct de vedere 
economic, cu respectarea deplină a 
drepturilor statelor membre de a-și alege 
mixul energetic;

7. solicită eliminarea treptată a 
investițiilor publice și private în industrii 
foarte poluante și nocive și în toți 
combustibilii fosili, inclusiv gaze și, de 
asemenea, energie nucleară, pentru care 
există alternative fezabile din punct de 
vedere economic, cu respectarea deplină a 
drepturilor statelor membre de a-și alege 
mixul energetic;

Or. en

Amendamentul 174
Alfred Sant
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Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită eliminarea treptată a 
investițiilor publice și private în industrii 
foarte poluante și nocive pentru care există 
alternative fezabile din punct de vedere 
economic, cu respectarea deplină a 
drepturilor statelor membre de a-și alege 
mixul energetic;

7. solicită eliminarea treptată a 
investițiilor publice și private în industrii 
foarte poluante și nocive pentru care există 
alternative fezabile din punct de vedere 
economic, cu respectarea deplină a 
drepturilor statelor membre de a-și alege 
mixul energetic și asigurând un grad 
ridicat de autonomie a aprovizionării cu 
energie;

Or. en

Amendamentul 175
Clara Ponsatí Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită eliminarea treptată a 
investițiilor publice și private în industrii 
foarte poluante și nocive pentru care există 
alternative fezabile din punct de vedere 
economic, cu respectarea deplină a 
drepturilor statelor membre de a-și alege 
mixul energetic;

7. solicită eliminarea treptată a 
investițiilor publice și private în industrii 
foarte poluante și nocive pentru care există 
alternative fezabile din punct de vedere 
economic;

Or. en

Amendamentul 176
Paul Tang, Petros Kokkalis, Evelyn Regner, Csaba Molnár, Pedro Marques, Margarida 
Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită eliminarea treptată a 
investițiilor publice și private în industrii 
foarte poluante și nocive pentru care există 
alternative fezabile din punct de vedere 

7. solicită eliminarea treptată a 
investițiilor publice și private în industrii 
foarte poluante și nocive, utilizând 
criteriile taxonomiei UE, pentru care 
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economic, cu respectarea deplină a 
drepturilor statelor membre de a-și alege 
mixul energetic;

există alternative fezabile din punct de 
vedere economic, cu respectarea deplină a 
drepturilor statelor membre de a-și alege 
mixul energetic;

Or. en

Amendamentul 177
Martin Hojsík, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită eliminarea treptată a 
investițiilor publice și private în industrii 
foarte poluante și nocive pentru care există 
alternative fezabile din punct de vedere 
economic, cu respectarea deplină a 
drepturilor statelor membre de a-și alege 
mixul energetic;

7. solicită eliminarea treptată a 
investițiilor publice și private care nu 
îndeplinesc criteriile stabilite de 
taxonomia UE și pentru care există 
alternative fezabile din punct de vedere 
economic, cu respectarea deplină a 
drepturilor statelor membre de a-și alege 
mixul energetic;

Or. en

Amendamentul 178
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Eva Maydell, 
Christian Doleschal, Siegfried Mureșan

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită eliminarea treptată a 
investițiilor publice și private în industrii 
foarte poluante și nocive pentru care există 
alternative fezabile din punct de vedere 
economic, cu respectarea deplină a 
drepturilor statelor membre de a-și alege 
mixul energetic;

7. (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. en

Amendamentul 179
Mick Wallace, Clare Daly
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Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită eliminarea treptată a 
investițiilor publice și private în industrii 
foarte poluante și nocive pentru care 
există alternative fezabile din punct de 
vedere economic, cu respectarea deplină a 
drepturilor statelor membre de a-și alege 
mixul energetic;

7. solicită eliminarea treptată rapidă a 
investițiilor publice și private în industrii 
foarte poluante și nocive, inclusiv în toți 
combustibilii fosili, cu respectarea deplină 
a drepturilor statelor membre de a-și alege 
mixul energetic în conformitate cu 
tratatele;

Or. en

Amendamentul 180
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită eliminarea treptată a 
investițiilor publice și private în industrii 
foarte poluante și nocive pentru care 
există alternative fezabile din punct de 
vedere economic, cu respectarea deplină a 
drepturilor statelor membre de a-și alege 
mixul energetic;

7. solicită eliminarea treptată imediată 
a subvențiilor și a investițiilor publice 
directe și indirecte în industrii foarte 
poluante și nocive, cu respectarea deplină a 
drepturilor statelor membre de a-și alege 
mixul energetic;

Or. en

Amendamentul 181
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită eliminarea treptată a 
investițiilor publice și private în industrii 
foarte poluante și nocive pentru care 
există alternative fezabile din punct de 
vedere economic, cu respectarea deplină a 
drepturilor statelor membre de a-și alege 
mixul energetic;

7. solicită eliminarea treptată a 
tuturor subvențiilor și a investițiilor 
publice și private în activități economice 
bazate pe combustibili fosili și foarte 
poluante și nocive, cu respectarea 
drepturilor statelor membre de a-și alege 
mixul energetic;
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Or. en

Amendamentul 182
Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că politica comercială 
europeană actuală și înmulțirea 
acordurilor de liber schimb constituie o 
sursă majoră de emisii de gaze cu efect de 
seră; subliniază că SEIP trebuie să fie 
însoțit de o strategie de relocare a 
producției în interiorul frontierelor 
europene pentru a asigura succesul 
Pactului verde și pentru a ne îndeplini 
obligațiile asumate conform Acordului de 
la Paris; invită, prin urmare, Comisia să 
pună capăt negocierilor în curs ale 
acordurilor de liber schimb și să propună 
o strategie în cadrul Pactului verde pentru 
a sprijini eforturile depuse de statele 
membre și de întreprinderi pentru a-și 
reloca producția; consideră că SEIP 
trebuie să joace un rol-cheie în 
exploatarea investițiilor în relocarea 
producției;

Or. en

Amendamentul 183
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. solicită aplicarea tuturor 
strategiilor posibile pentru a preveni 
efectele negative pe care realizarea 
neutralității climatice le-ar putea avea 
asupra competitivității piețelor europene 
la nivel mondial, în special pentru 
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sectoarele strategice; consideră că ar fi 
strategic în cadrul politicii comerciale să 
se aleagă doar parteneri din țări terțe care 
au priorități climatice compatibile cu cele 
ale UE; consideră că este necesar să se 
evite ca tranziția ecologică spre 
neutralitatea climatică să implice riscul de 
dependență energetică în afara Uniunii 
Europene;

Or. en

Amendamentul 184
Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază necesitatea unei 
revizuiri în timp util a Directivei privind 
prezentarea de informații nefinanciare cu 
scopul de a asigura o raportare 
sustenabilă la nivel înalt de către 
participanții la sectorul privat; consideră 
că punerea în aplicare a Directivei 
revizuite privind prezentarea de informații 
nefinanciare trebuie să fie în concordanță 
cu Regulamentul privind informațiile 
privind durabilitatea în sectorul serviciilor 
financiare aplicabil sectorului financiar;

Or. en

Amendamentul 185
Martin Hojsík, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. invită statele membre să elaboreze, 
până la 30 iunie 2021, strategii naționale 
pentru a elimina treptat sprijinul pentru 
combustibilii fosili, inclusiv subvențiile 
indirecte, mecanismul de asigurare a 
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capacității și decuplarea combaterii 
sărăciei energetice de la subvențiile 
pentru combustibili fosili;

Or. en

Amendamentul 186
Siegfried Mureșan

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază rolul central al bugetului 
UE în realizarea SEIP; își reiterează vechea 
sa poziție conform căreia noile inițiative ar 
trebui să fie finanțate întotdeauna prin 
alocări suplimentare și nu ar trebui să 
afecteze negativ alte politici;

8. subliniază rolul central al bugetului 
UE în realizarea SEIP; își reiterează vechea 
sa poziție conform căreia noile inițiative ar 
trebui să fie finanțate întotdeauna prin 
alocări suplimentare și nu ar trebui să 
afecteze negativ alte politici; consideră, 
prin urmare, că finanțarea oricăror 
propuneri noi care rezultă din Pactul 
verde european ar trebui să fie calculată 
în plus față de propunerile anterioare ale 
Comisiei pentru următorul CFM; 
consideră că orice reduceri vor afecta în 
cele din urmă, și finanțarea Planului de 
investiții pentru o Europă durabilă; invită 
Comisia și statele membre să își 
îndeplinească angajamentele politice și să 
asigure pentru Uniune un CFM adaptat 
exigențelor viitorului, care să poată 
răspunde așteptărilor cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 187
Clotilde Armand

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază rolul central al bugetului 
UE în realizarea SEIP; își reiterează vechea 
sa poziție conform căreia noile inițiative ar 
trebui să fie finanțate întotdeauna prin 

8. subliniază rolul central al bugetului 
UE în realizarea SEIP; își reiterează vechea 
sa poziție conform căreia noile inițiative ar 
trebui să fie finanțate întotdeauna prin 
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alocări suplimentare și nu ar trebui să 
afecteze negativ alte politici;

alocări suplimentare și nu ar trebui să 
afecteze negativ alte politici, în special 
politica de coeziune și politica agricolă; 
subliniază că investițiile în cercetare și 
inovare ar trebui să contribuie la 
dezvoltarea know-how-ului UE, în special 
în domeniul surselor regenerabile de 
energie, și să sprijine realizarea 
obiectivelor de neutralitate climatică;

Or. en

Amendamentul 188
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik 
Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază rolul central al bugetului 
UE în realizarea SEIP; își reiterează vechea 
sa poziție conform căreia noile inițiative ar 
trebui să fie finanțate întotdeauna prin 
alocări suplimentare și nu ar trebui să 
afecteze negativ alte politici;

8. subliniază rolul central al bugetului 
UE în realizarea SEIP; își reiterează vechea 
sa poziție conform căreia noile inițiative ar 
trebui să fie finanțate întotdeauna prin 
alocări suplimentare și nu ar trebui să 
afecteze negativ alte politici; salută noul 
Instrument de redresare al Uniunii 
Europene, „Next Generation EU”, ca 
instrument de urgență pentru sprijinirea 
investițiilor și a reformelor aliniate la 
obiectivele de dezvoltare durabilă și 
pentru consolidarea programelor UE care 
contribuie la o redresare durabilă și 
rezilientă a economiei UE;

Or. en

Amendamentul 189
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază rolul central al bugetului 
UE în realizarea SEIP; își reiterează 

8. subliniază rolul central al bugetului 
UE în realizarea SEIP;
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vechea sa poziție conform căreia noile 
inițiative ar trebui să fie finanțate 
întotdeauna prin alocări suplimentare și 
nu ar trebui să afecteze negativ alte 
politici;

Or. en

Amendamentul 190
Eero Heinäluoma

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază rolul central al bugetului 
UE în realizarea SEIP; își reiterează vechea 
sa poziție conform căreia noile inițiative ar 
trebui să fie finanțate întotdeauna prin 
alocări suplimentare și nu ar trebui să 
afecteze negativ alte politici;

8. subliniază rolul central al bugetului 
UE în realizarea SEIP; își reiterează vechea 
sa poziție conform căreia noile inițiative ar 
trebui să fie finanțate întotdeauna prin 
alocări suplimentare și nu ar trebui să 
afecteze negativ alte politici; subliniază, 
totuși, că sustenabilitatea nu este o 
politică de sine stătătoare, ci este 
transversală prin natura sa;

Or. en

Amendamentul 191
Alfred Sant

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază rolul central al bugetului 
UE în realizarea SEIP; își reiterează vechea 
sa poziție conform căreia noile inițiative ar 
trebui să fie finanțate întotdeauna prin 
alocări suplimentare și nu ar trebui să 
afecteze negativ alte politici;

8. subliniază rolul central al bugetului 
UE în realizarea SEIP; își reiterează vechea 
sa poziție conform căreia noile inițiative ar 
trebui să fie finanțate întotdeauna prin 
alocări suplimentare și nu ar trebui să 
afecteze negativ alte politici de lungă 
durată ale UE, în special politica de 
coeziune și politica agricolă;

Or. en
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Amendamentul 192
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază rolul central al bugetului 
UE în realizarea SEIP; își reiterează vechea 
sa poziție conform căreia noile inițiative ar 
trebui să fie finanțate întotdeauna prin 
alocări suplimentare și nu ar trebui să 
afecteze negativ alte politici;

8. subliniază rolul central al bugetului 
UE în realizarea SEIP; își reiterează vechea 
sa poziție conform căreia noile inițiative ar 
trebui să fie supuse întotdeauna evaluării 
durabilității și să fie finanțate prin alocări 
suplimentare și nu ar trebui să afecteze 
negativ alte politici;

Or. en

Amendamentul 193
Herve Juvin, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază rolul central al bugetului 
UE în realizarea SEIP; își reiterează 
vechea sa poziție conform căreia noile 
inițiative ar trebui să fie finanțate 
întotdeauna prin alocări suplimentare și 
nu ar trebui să afecteze negativ alte 
politici;

8. subliniază rolul central al bugetului 
UE în realizarea SEIP; consideră că cel 
puțin o parte dintre noile inițiative trebuie 
finanțată prin realocarea fondurilor 
destinate unor politici care nu sunt 
prioritare, care nu au impact asupra 
mediului sau care au un impact negativ 
asupra acestuia;

Or. fr

Amendamentul 194
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază rolul central al bugetului 
UE în realizarea SEIP; își reiterează 
vechea sa poziție conform căreia noile 

8. subliniază rolul important al 
bugetului UE în realizarea SEIP, împreună 
cu activarea investițiilor private; reiterează 
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inițiative ar trebui să fie finanțate 
întotdeauna prin alocări suplimentare și 
nu ar trebui să afecteze negativ alte 
politici;

necesitatea de a axa cadrul existent pe noi 
obiective de politică, precum investițiile în 
cercetare, inovare și în domeniul climei;

Or. en

Amendamentul 195
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază rolul central al bugetului 
UE în realizarea SEIP; își reiterează vechea 
sa poziție conform căreia noile inițiative ar 
trebui să fie finanțate întotdeauna prin 
alocări suplimentare și nu ar trebui să 
afecteze negativ alte politici;

8. subliniază rolul central al bugetului 
UE în realizarea SEIP; își reiterează vechea 
sa poziție conform căreia noile inițiative ar 
trebui să fie finanțate întotdeauna prin 
resurse proprii, astfel cum se prevede la 
articolul 311 din TFUE;

Or. en

Amendamentul 196
Marc Angel

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază rolul central al bugetului 
UE în realizarea SEIP; își reiterează vechea 
sa poziție conform căreia noile inițiative ar 
trebui să fie finanțate întotdeauna prin 
alocări suplimentare și nu ar trebui să 
afecteze negativ alte politici;

8. subliniază rolul central al bugetului 
UE în realizarea SEIP; își reiterează vechea 
sa poziție conform căreia noile inițiative ar 
trebui să fie finanțate întotdeauna prin 
mijloace financiare suplimentare și nu ar 
trebui să afecteze negativ alte politici;

Or. en

Amendamentul 197
Linea Søgaard-Lidell

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază rolul central al bugetului 
UE în realizarea SEIP; își reiterează vechea 
sa poziție conform căreia noile inițiative ar 
trebui să fie finanțate întotdeauna prin 
alocări suplimentare și nu ar trebui să 
afecteze negativ alte politici;

8. subliniază rolul central al bugetului 
UE în realizarea SEIP; își reiterează vechea 
sa poziție conform căreia noile inițiative ar 
trebui să fie finanțate întotdeauna prin 
alocări relevante și nu ar trebui să afecteze 
negativ alte politici;

Or. en

Amendamentul 198
Clotilde Armand

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază că finanțarea în valoare 
de o mie de miliarde EUR până în 2030 
prevăzută în SEIP trebuie să fie însoțită 
de investiții private pentru a realiza 
obiectivele Pactului verde european 
pentru care investițiile publice și private 
trebuie să se ridice împreună la 500 de 
miliarde EUR/an; consideră că ar trebui 
să se pună un accent specific pe 
investițiile private, care trebuie să 
depășească investițiile publice pentru a 
reduce sarcina asupra contribuabililor 
UE;

Or. en

Amendamentul 199
Clotilde Armand

Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. consideră că finanțarea privată 
trebuie să fie facilitată la maximum și că 
stabilitatea financiară a investițiilor 
trebuie să fie garantată pentru 
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întreprinderi; consideră că nu poate fi 
introdus niciun cadru de reglementare 
care restricționează aceste investiții fără o 
evaluare prealabilă a impactului 
economic și fără o ajustare preliminară a 
planurilor de investiții ale 
întreprinderilor; insistă, prin urmare, că 
impunerea unor limite tehnice artificiale, 
cum ar fi normele de taxonomie, fără o 
evaluare științifică și economică 
prealabilă pe teren ar reprezenta un 
obstacol în calea proiectelor care ar putea 
să aducă dezvoltare și creștere economică 
în regiuni și să contribuie la realizarea 
obiectivelor Pactului verde;

Or. en

Amendamentul 200
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că, pentru a-și îndeplini 
obligațiile care îi revin în temeiul 
Acordului de la Paris, contribuția UE la 
obiectivele climatice ar trebui să se bazeze 
pe alocarea unei părți ambițioase de 
cheltuieli legate de climă în bugetul UE, 
care să depășească nivelurile de cote de 
cheltuieli vizate de cel puțin 25 % pe 
parcursul perioadei CFM 2021-2027 și de 
30 % cât mai curând posibil și cel târziu 
până în 2027;

9. subliniază că, pentru a-și îndeplini 
obligațiile care îi revin în temeiul 
Acordului de la Paris, contribuția UE la 
obiectivele climatice ar trebui să se bazeze 
pe alocarea unei părți ambițioase de 
cheltuieli legate de mediu și de climă în 
bugetul UE de cel puțin 40 % pe parcursul 
perioadei CFM 2021-2027 și de 50 % cât 
mai curând posibil și cel târziu până în 
2027; regretă că nivelul de ambiție 
referitor la cheltuielile legate de climă și 
de mediu din cadrul propunerii revizuite 
privind CFM nu a crescut în conformitate 
cu creșterile prevăzute în obiectivele de 
politică privind clima, energia și mediul, 
care în prezent sunt în curs de adoptare 
sau de elaborare; regretă faptul că 
inițiativele privind Pactul verde european 
nu sunt abordate în mod adecvat în 
propunerea revizuită; observă că 
investițiile necesare de adaptare la 
efectele schimbărilor climatice nu sunt 
evaluate încă în cifrele Comisiei legate de 
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climă din CFM;
Or. en

Amendamentul 201
Paul Tang, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás 
Fernández, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că, pentru a-și îndeplini 
obligațiile care îi revin în temeiul 
Acordului de la Paris, contribuția UE la 
obiectivele climatice ar trebui să se bazeze 
pe alocarea unei părți ambițioase de 
cheltuieli legate de climă în bugetul UE, 
care să depășească nivelurile de cote de 
cheltuieli vizate de cel puțin 25 % pe 
parcursul perioadei CFM 2021-2027 și de 
30 % cât mai curând posibil și cel târziu 
până în 2027;

9. subliniază că, pentru a-și îndeplini 
obligațiile care îi revin în temeiul 
Acordului de la Paris, contribuția UE la 
obiectivele climatice ar trebui să se bazeze 
pe alocarea unei părți ambițioase de 
cheltuieli legate de climă în bugetul UE, 
care să depășească cu mult nivelurile de 
cote de cheltuieli vizate de cel puțin 25 % 
pe parcursul perioadei CFM 2021-2027 și 
de 30 % cât mai curând posibil și cel târziu 
până în 2027; consideră că bugetul UE ar 
trebui să respecte obiectivul de cheltuieli 
de 50 % al Băncii Europene de Investiții 
pentru cheltuielile în domeniul climei și al 
mediului, astfel încât să fie în 
conformitate cu obiectivele ambițioase 
stabilite prin Legea climei; subliniază că 
toate fondurile din CFM și din 
instrumentul Next Generation EU ar 
trebui să fie în concordanță cu planurile 
naționale integrate privind energia și 
clima și cu planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă, în cazul în care acestea 
sunt elaborate;

Or. en

Amendamentul 202
Linea Søgaard-Lidell

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că, pentru a-și îndeplini 
obligațiile care îi revin în temeiul 
Acordului de la Paris, contribuția UE la 
obiectivele climatice ar trebui să se bazeze 
pe alocarea unei părți ambițioase de 
cheltuieli legate de climă în bugetul UE, 
care să depășească nivelurile de cote de 
cheltuieli vizate de cel puțin 25 % pe 
parcursul perioadei CFM 2021-2027 și de 
30 % cât mai curând posibil și cel târziu 
până în 2027;

9. subliniază că, pentru a-și îndeplini 
obligațiile care îi revin în temeiul 
Acordului de la Paris, contribuția UE la 
obiectivele climatice ar trebui să se bazeze 
pe alocarea unei părți ambițioase de 
cheltuieli legate de climă în bugetul UE, 
care să depășească nivelurile de cote de 
cheltuieli vizate de cel puțin 25 % pe 
parcursul perioadei CFM 2021-2027 și de 
30 % cât mai curând posibil și cel târziu 
până în 2027; invită Comisia să ajusteze în 
continuare nivelul de cheltuieli pentru 
integrarea aspectelor legate de 
schimbările climatice pentru a reflecta 
creșterea obiectivelor de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră;

Or. en

Amendamentul 203
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că, pentru a-și îndeplini 
obligațiile care îi revin în temeiul 
Acordului de la Paris, contribuția UE la 
obiectivele climatice ar trebui să se bazeze 
pe alocarea unei părți ambițioase de 
cheltuieli legate de climă în bugetul UE, 
care să depășească nivelurile de cote de 
cheltuieli vizate de cel puțin 25 % pe 
parcursul perioadei CFM 2021-2027 și de 
30 % cât mai curând posibil și cel târziu 
până în 2027;

9. subliniază că, pentru a-și îndeplini 
obligațiile care îi revin în temeiul 
Acordului de la Paris, contribuția UE la 
obiectivele climatice ar trebui să se bazeze 
pe alocarea unei părți ambițioase de 
cheltuieli legate de climă în bugetul UE, 
care să depășească nivelurile de cote de 
cheltuieli vizate de cel puțin 25 % pe 
parcursul perioadei CFM 2021-2027 și de 
30 % cât mai curând posibil și cel târziu 
până în 2027, iar toate cheltuielile UE ar 
trebui să fie în conformitate cu taxonomia 
UE și cu principiul de a nu cauza 
prejudicii semnificative;

Or. en
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Amendamentul 204
Eero Heinäluoma

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că, pentru a-și îndeplini 
obligațiile care îi revin în temeiul 
Acordului de la Paris, contribuția UE la 
obiectivele climatice ar trebui să se bazeze 
pe alocarea unei părți ambițioase de 
cheltuieli legate de climă în bugetul UE, 
care să depășească nivelurile de cote de 
cheltuieli vizate de cel puțin 25 % pe 
parcursul perioadei CFM 2021-2027 și de 
30 % cât mai curând posibil și cel târziu 
până în 2027;

9. subliniază că, pentru a-și îndeplini 
obligațiile care îi revin în temeiul 
Acordului de la Paris, contribuția UE la 
obiectivele climatice ar trebui să se bazeze 
pe alocarea unei părți ambițioase de 
cheltuieli legate de climă în bugetul UE, 
care să depășească nivelurile de cote de 
cheltuieli vizate de cel puțin 25 % pe 
parcursul perioadei CFM 2021-2027 și de 
30 % cât mai curând posibil și cel târziu 
până în 2027; solicită cheltuieli legate de 
climă de cel puțin 30 % în planul de 
redresare din cadrul instrumentului Next 
Generation EU, inclusiv în Fondul de 
redresare și reziliență;

Or. en

Amendamentul 205
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că, pentru a-și îndeplini 
obligațiile care îi revin în temeiul 
Acordului de la Paris, contribuția UE la 
obiectivele climatice ar trebui să se bazeze 
pe alocarea unei părți ambițioase de 
cheltuieli legate de climă în bugetul UE, 
care să depășească nivelurile de cote de 
cheltuieli vizate de cel puțin 25 % pe 
parcursul perioadei CFM 2021-2027 și de 
30 % cât mai curând posibil și cel târziu 
până în 2027;

9. subliniază că, pentru a-și îndeplini 
obligațiile care îi revin în temeiul 
Acordului de la Paris, contribuția UE la 
obiectivele climatice ar trebui să se bazeze 
pe alocarea unei părți ambițioase de 
cheltuieli legate de climă în bugetul UE, 
care să depășească nivelurile de cote de 
cheltuieli vizate de cel puțin 25 % pe 
parcursul perioadei CFM 2021-2027 și de 
30 % cât mai curând posibil și cel târziu 
până în 2027, cu condiția ca aceste 
obiective să fie în concordanță cu noua 
situație de criză socială și economică 
provocată de pandemia de COVID-19;
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Or. es

Amendamentul 206
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că, pentru a-și îndeplini 
obligațiile care îi revin în temeiul 
Acordului de la Paris, contribuția UE la 
obiectivele climatice ar trebui să se bazeze 
pe alocarea unei părți ambițioase de 
cheltuieli legate de climă în bugetul UE, 
care să depășească nivelurile de cote de 
cheltuieli vizate de cel puțin 25 % pe 
parcursul perioadei CFM 2021-2027 și de 
30 % cât mai curând posibil și cel târziu 
până în 2027;

9. subliniază că, pentru a-și îndeplini 
obligațiile care îi revin în temeiul 
Acordului de la Paris, contribuția UE la 
obiectivele climatice ar trebui să se bazeze 
pe alocarea unei părți ambițioase de 
cheltuieli legate de climă în bugetul UE, 
care să depășească nivelurile de cote de 
cheltuieli vizate de cel puțin 25 % pe 
parcursul perioadei CFM 2021-2027 și de 
30 % cât mai curând posibil și cel târziu 
până în 2027; îndeamnă Comisia să 
îmbunătățească cadrul de urmărire și 
monitorizare a cheltuielilor legate de 
climă în bugetul UE;

Or. en

Amendamentul 207
Pierre Larrouturou, Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că, pentru a-și îndeplini 
obligațiile care îi revin în temeiul 
Acordului de la Paris, contribuția UE la 
obiectivele climatice ar trebui să se bazeze 
pe alocarea unei părți ambițioase de 
cheltuieli legate de climă în bugetul UE, 
care să depășească nivelurile de cote de 
cheltuieli vizate de cel puțin 25 % pe 
parcursul perioadei CFM 2021-2027 și de 
30 % cât mai curând posibil și cel târziu 
până în 2027;

9. subliniază că, pentru a-și îndeplini 
obligațiile care îi revin în temeiul 
Acordului de la Paris, contribuția UE la 
obiectivele climatice ar trebui să se bazeze 
pe alocarea unei părți ambițioase de 
cheltuieli legate de climă în bugetul UE, 
care să depășească nivelurile de cote de 
cheltuieli vizate de cel puțin 25 % pe 
parcursul perioadei CFM 2021-2027 și de 
cel puțin 30 % până în 2021, care vor fi 
atinse mai ușor și chiar depășite dacă un 
buget pentru climă de cel puțin 100 de 
miliarde EUR pe an este alimentat cu noi 
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resurse proprii;
Or. en

Amendamentul 208
Mick Wallace, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că, pentru a-și îndeplini 
obligațiile care îi revin în temeiul 
Acordului de la Paris, contribuția UE la 
obiectivele climatice ar trebui să se bazeze 
pe alocarea unei părți ambițioase de 
cheltuieli legate de climă în bugetul UE, 
care să depășească nivelurile de cote de 
cheltuieli vizate de cel puțin 25 % pe 
parcursul perioadei CFM 2021-2027 și de 
30 % cât mai curând posibil și cel târziu 
până în 2027;

9. subliniază că, pentru a-și îndeplini 
obligațiile care îi revin în temeiul 
Acordului de la Paris și pentru a contribui 
în mod echitabil la obiectivul privind 
temperatura, de a limita încălzirea 
globală la 1,5 °C, contribuția UE la 
obiectivele climatice ar trebui să se bazeze 
pe alocarea unei părți ambițioase de 
cheltuieli legate de climă în bugetul UE, 
care să depășească nivelurile de cote de 
cheltuieli vizate de cel puțin 25 % pe 
parcursul perioadei CFM 2021-2027 și de 
30 % cât mai curând posibil și cel târziu 
până în 2027;

Or. en

Amendamentul 209
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că, pentru a-și îndeplini 
obligațiile care îi revin în temeiul 
Acordului de la Paris, contribuția UE la 
obiectivele climatice ar trebui să se bazeze 
pe alocarea unei părți ambițioase de 
cheltuieli legate de climă în bugetul UE, 
care să depășească nivelurile de cote de 
cheltuieli vizate de cel puțin 25 % pe 
parcursul perioadei CFM 2021-2027 și de 
30 % cât mai curând posibil și cel târziu 
până în 2027;

9. subliniază că contribuția UE la 
obiectivele climatice ar trebui să se bazeze 
pe o economie solidă și pe alocarea unei 
părți minime de cheltuieli legate de climă 
în bugetul UE, de preferat sub nivelurile 
de cote de cheltuieli vizate de cel puțin 
25 % pe parcursul perioadei CFM 2021-
2027, având în vedere încetinirea severă a 
creșterii economice cauzată de măsurile 
de limitare a mișcării persoanelor ca 
urmare a pandemiei de COVID-19 și criza 
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economică în curs, care impune o 
abordare mai moderată și realistă din 
partea UE;

Or. en

Amendamentul 210
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că, pentru a-și îndeplini 
obligațiile care îi revin în temeiul 
Acordului de la Paris, contribuția UE la 
obiectivele climatice ar trebui să se bazeze 
pe alocarea unei părți ambițioase de 
cheltuieli legate de climă în bugetul UE, 
care să depășească nivelurile de cote de 
cheltuieli vizate de cel puțin 25 % pe 
parcursul perioadei CFM 2021-2027 și de 
30 % cât mai curând posibil și cel târziu 
până în 2027;

9. subliniază că, pentru a-și îndeplini 
obligațiile care îi revin în temeiul 
Acordului de la Paris și pentru a îndeplini 
ambițiile Pactului verde în materie de 
climă și mediu, contribuția UE la aceste 
obiective ar trebui să se bazeze pe o 
evaluare solidă și pe alocarea unei părți 
ambițioase de cheltuieli în bugetul UE, 
care să depășească nivelurile de cote de 
cheltuieli vizate de cel puțin 40 % pentru 
climă și 10 % pentru biodiversitate pe 
parcursul perioadei CFM 2021-2027;

Or. en

Amendamentul 211
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că, pentru a-și îndeplini 
obligațiile care îi revin în temeiul 
Acordului de la Paris, contribuția UE la 
obiectivele climatice ar trebui să se bazeze 
pe alocarea unei părți ambițioase de 
cheltuieli legate de climă în bugetul UE, 
care să depășească nivelurile de cote de 
cheltuieli vizate de cel puțin 25 % pe 
parcursul perioadei CFM 2021-2027 și de 
30 % cât mai curând posibil și cel târziu 
până în 2027;

9. subliniază că, pentru a-și îndeplini 
obligațiile care îi revin în temeiul 
Acordului de la Paris, contribuția UE la 
obiectivele climatice ar trebui să se bazeze 
pe alocarea unei părți ambițioase de 
cheltuieli legate de climă în bugetul UE, 
care să depășească nivelurile de cote de 
cheltuieli vizate de cel puțin 25 % pe 
parcursul perioadei CFM 2021-2027 și de 
40 % cât mai curând posibil și cel târziu 
până în 2027;
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Or. en

Amendamentul 212
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, 
Valérie Hayer, Billy Kelleher

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că, pentru a-și îndeplini 
obligațiile care îi revin în temeiul 
Acordului de la Paris, contribuția UE la 
obiectivele climatice ar trebui să se bazeze 
pe alocarea unei părți ambițioase de 
cheltuieli legate de climă în bugetul UE, 
care să depășească nivelurile de cote de 
cheltuieli vizate de cel puțin 25 % pe 
parcursul perioadei CFM 2021-2027 și de 
30 % cât mai curând posibil și cel târziu 
până în 2027;

9. subliniază că, pentru a-și îndeplini 
obligațiile care îi revin în temeiul 
Acordului de la Paris, contribuția UE la 
obiectivele climatice ar trebui să se bazeze 
pe alocarea unei părți ambițioase de 
cheltuieli legate de climă și biodiversitate 
în bugetul UE și urmărește, prin urmare, 
să atingă niveluri de cheltuieli pentru 
integrarea aspectelor legate de 
schimbările climatice și de biodiversitate 
de 30 % și, respectiv, de 10 %;

Or. en

Amendamentul 213
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că, pentru a-și îndeplini 
obligațiile care îi revin în temeiul 
Acordului de la Paris, contribuția UE la 
obiectivele climatice ar trebui să se bazeze 
pe alocarea unei părți ambițioase de 
cheltuieli legate de climă în bugetul UE, 
care să depășească nivelurile de cote de 
cheltuieli vizate de cel puțin 25 % pe 
parcursul perioadei CFM 2021-2027 și de 
30 % cât mai curând posibil și cel târziu 
până în 2027;

9. subliniază că, pentru a-și îndeplini 
obligațiile care îi revin în temeiul 
Acordului de la Paris, contribuția UE la 
obiectivele climatice ar trebui să se bazeze 
pe alocarea unei părți ambițioase de 
cheltuieli legate de climă în bugetul UE și, 
mai concret, pe un nivel de cheltuieli 
pentru biodiversitate de 10 % și pe un 
nivel suplimentar de cheltuieli pentru 
integrarea aspectelor legate de 
schimbările climatice de 30 % pentru 
2021;

Or. en
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Amendamentul 214
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. observă că adaptarea la efectele 
schimbărilor climatice nu este încă 
evaluată și inclusă în cifrele legate de 
climă din CFM1a; invită Comisia să 
revizuiască fără întârziere cifrele privind 
cheltuielile legate de climă pentru a 
reflecta nevoile de investiții suplimentare 
pentru adaptarea la efectele schimbărilor 
climatice; subliniază că acest lucru este 
important având în vedere 
susceptibilitatea UE la viitoarele șocuri 
climatice și la șocurile naturale 
determinate de acestea; 
__________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1590742540196&u
ri=SWD%3A2020%3A98%3AFIN

Or. en

Amendamentul 215
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază că obiectivul privind 
cheltuielile legate de climă ar trebui să se 
aplice pentru toate fondurile legate de 
CFM, inclusiv pentru Mecanismul de 
redresare și reziliență și REACT-EU, și că 
toate fondurile din CFM și din 
instrumentul Next Generation EU ar 
trebui să fie în concordanță cu planurile 
naționale integrate privind energia și 
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clima și cu planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă, în cazul în care acestea 
sunt elaborate;

Or. en

Amendamentul 216
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. invită Comisia să divulge ce parte 
din cheltuielile sau investițiile Uniunii din 
CFM și fondul Next Generation EU este 
în conformitate cu categoriile de 
taxonomie stabilite în Regulamentul UE 
privind taxonomia;

Or. en

Amendamentul 217
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn, Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază necesitatea de a stabili 
prioritățile în rândul cheltuielilor CFM;

Or. en

Amendamentul 218
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. observă că, în cadrul propunerii 
revizuite privind următorul CFM și 
Instrumentul de redresare al Uniunii 
Europene, mai multe programe ale 
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Uniunii sunt concentrate la începutul 
perioadei; avertizează că acest lucru ar 
putea conduce la un decalaj în materie de 
investiții verzi către sfârșitul perioadei 
următorului CFM și, așadar, ar putea 
afecta negativ succesul SEIP și realizarea 
obiectivelor UE privind clima și mediul; 
solicită fluxuri de numerar continue și 
investiții verzi pe tot parcursul perioadei 
următorului CFM și al anilor care 
conduc la realizarea obiectivului 
intermediar din 2030; invită Comisia să 
evalueze dacă un decalaj în materie de 
investiții verzi la sfârșitul deceniului ar 
putea periclita eforturile Uniunii pentru 
realizarea obiectivelor privind clima, 
energia și mediul până în 2030 și să 
propună ajustări corective ale alocării 
sumelor;

Or. en

Amendamentul 219
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 9 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9c. sugerează că, până la sfârșitul 
anului 2024, Comisia ar trebui să prezinte 
un raport pentru a evalua punerea în 
aplicare a principiului de „a nu cauza 
prejudicii” în cadrul instrumentului Next 
Generation EU;

Or. en

Amendamentul 220
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 9 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9d. solicită un cadru cuprinzător de 
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monitorizare, raportare și evaluare a 
cheltuielilor legate de climă și de mediu în 
cadrul bugetului UE, pentru a identifica 
și a elimina decalajele posibile în materie 
de finanțare verde și pentru a asigura 
faptul că UE este pe cale să își 
îndeplinească angajamentele; sugerează, 
în această privință, că este necesară o 
metodologie armonizată pentru 
contabilizarea transparentă a cheltuielilor 
legate de climă și de mediu în noul CFM 
și în cadrul instrumentului Next 
Generation EU; solicită îmbunătățiri în 
toate etapele ciclului bugetar al UE 
pentru a identifica progresele înregistrate 
în privința integrării aspectelor legate de 
schimbările climatice;

Or. en

Amendamentul 221
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 9 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9e. invită Curtea de Conturi 
Europeană să auditeze punerea în 
aplicare a principiului de „a nu cauza 
prejudicii” în cadrul instrumentului Next 
Generation EU;

Or. en

Amendamentul 222
Pierre Larrouturou, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută propunerea de a suplimenta 
Fondul pentru o tranziție justă (JTF), 
inclusiv cu fonduri suplimentare din partea 
instrumentului Next Generation EU și cu 

10. salută propunerea de a suplimenta 
Fondul pentru o tranziție justă (JTF), 
inclusiv cu fonduri suplimentare din partea 
instrumentului Next Generation EU, dar 
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cei doi piloni suplimentari ai Mecanismului 
pentru o tranziție justă, și anume un 
program special în cadrul InvestEU și o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, care va contribui la atenuarea 
efectelor economice ale tranziției către 
neutralitatea climatică asupra celor mai 
vulnerabile regiuni din UE;

subliniază că vor fi necesare fonduri 
suplimentare pentru a asigura faptul că 
acesta ajunge la toți lucrătorii care vor fi 
afectați de tranziție, în mod direct sau 
indirect, aproximativ 11 milioane de 
lucrători; insistă că această sumă trebuie 
să se ridice la cel puțin 10 miliarde EUR 
pe an pe termen scurt (Next Generation 
EU), dar și pe termen mai lung (CFM); 
salută, de asemenea, cei doi piloni 
suplimentari ai Mecanismului pentru o 
tranziție justă, și anume un program special 
în cadrul InvestEU și o facilitate de 
împrumut pentru sectorul public, care va 
contribui la atenuarea efectelor economice 
ale tranziției către neutralitatea climatică 
asupra celor mai vulnerabile regiuni și 
asupra celor mai vulnerabili cetățeni din 
UE; observă că ar trebui să se ofere mai 
multă claritate cu privire la criteriile de 
eligibilitate pentru finanțare prin 
asigurarea realizării obiectivului de 
neutralitate climatică de către 
beneficiarul fondurilor până la un termen 
stabilit și aliniat la obiectivele Acordului 
de la Paris, precum și conformitatea cu 
alte obiective privind acquis-ul în 
domeniul protecției mediului;

Or. en

Amendamentul 223
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută propunerea de a suplimenta 
Fondul pentru o tranziție justă (JTF), 
inclusiv cu fonduri suplimentare din partea 
instrumentului Next Generation EU și cu 
cei doi piloni suplimentari ai Mecanismului 
pentru o tranziție justă, și anume un 
program special în cadrul InvestEU și o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, care va contribui la atenuarea 
efectelor economice ale tranziției către 

10. salută propunerea de a suplimenta 
Fondul pentru o tranziție justă (JTF), 
inclusiv cu fonduri suplimentare din partea 
instrumentului Next Generation EU și cu 
cei doi piloni suplimentari ai Mecanismului 
pentru o tranziție justă, și anume un 
program special în cadrul InvestEU și o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, care va contribui la facilitarea 
tranziției către neutralitatea climatică și 
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neutralitatea climatică asupra celor mai 
vulnerabile regiuni din UE;

economia circulară în toate regiunile din 
UE; consideră că programele finanțate de 
JTF trebuie să fie evaluate ex ante și ex 
post prin monitorizarea schimbărilor 
climatice, prin contabilizarea capitalului 
natural și prin metodologii privind ciclul 
de viață pentru a măsura impactul 
acestora asupra sustenabilității pe baza 
unor indicatori armonizați și a ACV. 
consideră că trebuie să se pună în 
aplicare o metodă de „evaluare a 
durabilității”, în conformitate cu Planul 
de investiții pentru o Europă durabilă, pe 
baza căreia promotorii de proiecte care 
depășesc o anumită dimensiune vor fi 
obligați să evalueze impactul asupra 
mediului și climei, precum și impactul 
social al acestor proiecte;

Or. en

Amendamentul 224
Jens Geier

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută propunerea de a suplimenta 
Fondul pentru o tranziție justă (JTF), 
inclusiv cu fonduri suplimentare din partea 
instrumentului Next Generation EU și cu 
cei doi piloni suplimentari ai Mecanismului 
pentru o tranziție justă, și anume un 
program special în cadrul InvestEU și o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, care va contribui la atenuarea 
efectelor economice ale tranziției către 
neutralitatea climatică asupra celor mai 
vulnerabile regiuni din UE;

10. salută propunerea de a suplimenta 
Fondul pentru o tranziție justă (JTF), 
inclusiv cu fonduri suplimentare din partea 
instrumentului Next Generation EU și cu 
cei doi piloni suplimentari ai Mecanismului 
pentru o tranziție justă, și anume un 
program special în cadrul InvestEU și o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, care va contribui la atenuarea 
efectelor economice ale tranziției către 
neutralitatea climatică asupra celor mai 
vulnerabile regiuni din UE; reamintește că 
tranziția este o sarcină societală pentru 
care este necesară implicarea tuturor 
actorilor și părților interesate și că doar 
fondurile de compensare nu garantează o 
tranziție justă; solicită, prin urmare, o 
strategie cuprinzătoare a UE pentru 
dezvoltarea și modernizarea acestor 
regiuni împreună cu reconversia 
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amplasamentelor, crearea de locuri de 
muncă de înaltă calitate și durabile, 
recalificarea și perfecționarea;

Or. en

Amendamentul 225
Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută propunerea de a suplimenta 
Fondul pentru o tranziție justă (JTF), 
inclusiv cu fonduri suplimentare din partea 
instrumentului Next Generation EU și cu 
cei doi piloni suplimentari ai Mecanismului 
pentru o tranziție justă, și anume un 
program special în cadrul InvestEU și o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, care va contribui la atenuarea 
efectelor economice ale tranziției către 
neutralitatea climatică asupra celor mai 
vulnerabile regiuni din UE;

10. salută propunerea de a suplimenta 
Fondul pentru o tranziție justă (JTF), 
inclusiv cu fonduri suplimentare din partea 
instrumentului Next Generation EU și cu 
cei doi piloni suplimentari ai Mecanismului 
pentru o tranziție justă, și anume un 
program special în cadrul InvestEU și o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, care va contribui la atenuarea 
efectelor economice ale tranziției către 
neutralitatea climatică asupra celor mai 
vulnerabile regiuni din UE; subliniază că 
este absolut necesar ca o tranziție justă să 
fie integrată în toate instrumentele de 
finanțare care sprijină Pactul verde, nu 
numai în JTF; consideră că fiecare 
investiție din cadrul SEIP ar trebui să 
contribuie la reducerea inegalităților și la 
protejarea cetățenilor celor mai săraci și 
vulnerabili la schimbările climatice, în 
special pentru a proteja veniturile prin 
finanțarea unor planuri de formare 
pentru lucrătorii din sectoarele 
nesustenabile;

Or. en

Amendamentul 226
Aurore Lalucq

Propunere de rezoluție
Punctul 10



PE652.496v02-00 116/304 AM\1209233RO.docx

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută propunerea de a suplimenta 
Fondul pentru o tranziție justă (JTF), 
inclusiv cu fonduri suplimentare din partea 
instrumentului Next Generation EU și cu 
cei doi piloni suplimentari ai Mecanismului 
pentru o tranziție justă, și anume un 
program special în cadrul InvestEU și o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, care va contribui la atenuarea 
efectelor economice ale tranziției către 
neutralitatea climatică asupra celor mai 
vulnerabile regiuni din UE;

10. salută propunerea de a suplimenta 
Fondul pentru o tranziție justă (JTF), 
inclusiv cu fonduri suplimentare din partea 
instrumentului Next Generation EU și cu 
cei doi piloni suplimentari ai Mecanismului 
pentru o tranziție justă, și anume un 
program special în cadrul InvestEU și o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, care va contribui la atenuarea 
efectelor economice ale tranziției către 
neutralitatea climatică asupra celor mai 
vulnerabile regiuni din UE; din motive de 
eficiență, utilizarea Fondului pentru o 
tranziție justă și, în sens mai larg, 
investițiile în tranziția socială și ecologică 
nu ar trebui să fie supuse altor 
condiționalități macroeconomice decât 
combaterea schimbărilor climatice și a 
crizei economice și sociale;

Or. en

Amendamentul 227
Margarida Marques, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Elisabetta Gualmini

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută propunerea de a suplimenta 
Fondul pentru o tranziție justă (JTF), 
inclusiv cu fonduri suplimentare din partea 
instrumentului Next Generation EU și cu 
cei doi piloni suplimentari ai Mecanismului 
pentru o tranziție justă, și anume un 
program special în cadrul InvestEU și o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, care va contribui la atenuarea 
efectelor economice ale tranziției către 
neutralitatea climatică asupra celor mai 
vulnerabile regiuni din UE;

10. salută propunerea de a suplimenta 
Fondul pentru o tranziție justă (JTF), 
inclusiv cu fonduri suplimentare din partea 
instrumentului Next Generation EU și cu 
cei doi piloni suplimentari ai Mecanismului 
pentru o tranziție justă, și anume un 
program special în cadrul InvestEU și o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, care va contribui la atenuarea 
efectelor economice ale tranziției către 
neutralitatea climatică asupra celor mai 
vulnerabile regiuni din UE; sprijină 
consolidarea Fondului european agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru 
a ajuta fermierii și zonele rurale să 
realizeze tranziția verde, să asigure o 
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gestionare durabilă a resurselor naturale 
și să conserve biodiversitatea;

Or. en

Amendamentul 228
Siegfried Mureșan

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută propunerea de a suplimenta 
Fondul pentru o tranziție justă (JTF), 
inclusiv cu fonduri suplimentare din partea 
instrumentului Next Generation EU și cu 
cei doi piloni suplimentari ai Mecanismului 
pentru o tranziție justă, și anume un 
program special în cadrul InvestEU și o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, care va contribui la atenuarea 
efectelor economice ale tranziției către 
neutralitatea climatică asupra celor mai 
vulnerabile regiuni din UE;

10. salută propunerea de a suplimenta 
Fondul pentru o tranziție justă (JTF), 
inclusiv cu fonduri suplimentare din partea 
instrumentului Next Generation EU și cu 
cei doi piloni suplimentari ai Mecanismului 
pentru o tranziție justă, și anume un 
program special în cadrul InvestEU și o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, care va contribui la atenuarea 
efectelor economice ale tranziției către 
neutralitatea climatică asupra celor mai 
vulnerabile regiuni din UE; consideră că, 
pentru ca acești piloni să aibă succes, este 
esențial să se garanteze o asistență 
tehnică suficientă pentru statele membre 
și regiuni cu scopul de a asigura faptul că 
finanțarea este cheltuită în mod eficient și 
că ajunge la cei care au cea mai mare 
nevoie de ea;

Or. en

Amendamentul 229
Eero Heinäluoma

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută propunerea de a suplimenta 
Fondul pentru o tranziție justă (JTF), 
inclusiv cu fonduri suplimentare din partea 
instrumentului Next Generation EU și cu 
cei doi piloni suplimentari ai Mecanismului 

10. salută propunerea de a suplimenta 
Fondul pentru o tranziție justă (JTF), 
inclusiv cu fonduri suplimentare din partea 
instrumentului Next Generation EU și cu 
cei doi piloni suplimentari ai Mecanismului 
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pentru o tranziție justă, și anume un 
program special în cadrul InvestEU și o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, care va contribui la atenuarea 
efectelor economice ale tranziției către 
neutralitatea climatică asupra celor mai 
vulnerabile regiuni din UE;

pentru o tranziție justă, și anume un 
program special în cadrul InvestEU și o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, care va contribui la atenuarea 
efectelor economice ale tranziției către 
neutralitatea climatică asupra celor mai 
vulnerabile regiuni din UE; subliniază că 
sprijinul nu ar trebui să denatureze 
concurența și ar trebui să fie disponibil 
numai pentru întreprinderile care sunt 
viabile pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 230
José Manuel Fernandes

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută propunerea de a suplimenta 
Fondul pentru o tranziție justă (JTF), 
inclusiv cu fonduri suplimentare din partea 
instrumentului Next Generation EU și cu 
cei doi piloni suplimentari ai Mecanismului 
pentru o tranziție justă, și anume un 
program special în cadrul InvestEU și o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, care va contribui la atenuarea 
efectelor economice ale tranziției către 
neutralitatea climatică asupra celor mai 
vulnerabile regiuni din UE;

10. salută propunerea de a suplimenta 
Fondul pentru o tranziție justă (JTF), 
inclusiv cu fonduri suplimentare din partea 
instrumentului Next Generation EU și cu 
cei doi piloni suplimentari ai Mecanismului 
pentru o tranziție justă, și anume un 
program special în cadrul InvestEU și o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, care va contribui la atenuarea 
efectelor economice ale tranziției către 
neutralitatea climatică asupra celor mai 
vulnerabile regiuni din UE; subliniază că 
noile propuneri nu ar trebui să contribuie 
la utilizarea politicii de coeziune prin 
transferuri obligatorii din pachetele 
financiare naționale ale statelor membre;

Or. en

Amendamentul 231
Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută propunerea de a suplimenta 
Fondul pentru o tranziție justă (JTF), 
inclusiv cu fonduri suplimentare din partea 
instrumentului Next Generation EU și cu 
cei doi piloni suplimentari ai Mecanismului 
pentru o tranziție justă, și anume un 
program special în cadrul InvestEU și o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, care va contribui la atenuarea 
efectelor economice ale tranziției către 
neutralitatea climatică asupra celor mai 
vulnerabile regiuni din UE;

10. salută propunerea de a suplimenta 
Fondul pentru o tranziție justă (JTF), 
inclusiv cu fonduri suplimentare din partea 
instrumentului Next Generation EU și cu 
cei doi piloni suplimentari ai Mecanismului 
pentru o tranziție justă, și anume un 
program special în cadrul InvestEU și o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, care va contribui la atenuarea 
efectelor socioeconomice ale tranziției 
către neutralitatea climatică pentru 
regiunile cele mai vulnerabile și cetățenii 
cei mai vulnerabili care se confruntă cu 
provocări în materie de durabilitate 
energetică, securitate energetică și 
accesibilitate ca preț a energiei în 
procesul de tranziție din UE;

Or. en

Amendamentul 232
Martin Hojsík, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută propunerea de a suplimenta 
Fondul pentru o tranziție justă (JTF), 
inclusiv cu fonduri suplimentare din partea 
instrumentului Next Generation EU și cu 
cei doi piloni suplimentari ai Mecanismului 
pentru o tranziție justă, și anume un 
program special în cadrul InvestEU și o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, care va contribui la atenuarea 
efectelor economice ale tranziției către 
neutralitatea climatică asupra celor mai 
vulnerabile regiuni din UE;

10. salută propunerea de a suplimenta 
Fondul pentru o tranziție justă (JTF), 
inclusiv cu fonduri suplimentare din partea 
instrumentului Next Generation EU și cu 
cei doi piloni suplimentari ai Mecanismului 
pentru o tranziție justă, și anume un 
program special în cadrul InvestEU și o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, care va contribui la atenuarea 
efectelor economice ale tranziției către 
neutralitatea climatică asupra celor mai 
vulnerabile regiuni din UE; reamintește că 
acest fond ar trebui să fie destinat doar 
investițiilor sustenabile în conformitate cu 
taxonomia UE;

Or. en
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Amendamentul 233
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută propunerea de a suplimenta 
Fondul pentru o tranziție justă (JTF), 
inclusiv cu fonduri suplimentare din partea 
instrumentului Next Generation EU și cu 
cei doi piloni suplimentari ai Mecanismului 
pentru o tranziție justă, și anume un 
program special în cadrul InvestEU și o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, care va contribui la atenuarea 
efectelor economice ale tranziției către 
neutralitatea climatică asupra celor mai 
vulnerabile regiuni din UE;

10. salută propunerea de a suplimenta 
Fondul pentru o tranziție justă (JTF), 
inclusiv cu fonduri suplimentare din partea 
instrumentului „Next Generation EU”, și 
cei doi piloni suplimentari ai Mecanismului 
pentru o tranziție justă, și anume printr-un 
program special în cadrul InvestEU și 
printr-o facilitate de împrumut pentru 
sectorul public și subliniază că, pentru ca 
JTF și tranziția verde să aibă succes și să 
obțină impactul dorit în agricultură și în 
zonele rurale, trebuie să se colaboreze cu 
părțile interesate într-un mod echitabil, 
favorabil incluziunii și fundamentat 
științific;

Or. en

Amendamentul 234
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută propunerea de a suplimenta 
Fondul pentru o tranziție justă (JTF), 
inclusiv cu fonduri suplimentare din partea 
instrumentului Next Generation EU și cu 
cei doi piloni suplimentari ai Mecanismului 
pentru o tranziție justă, și anume un 
program special în cadrul InvestEU și o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, care va contribui la atenuarea 
efectelor economice ale tranziției către 
neutralitatea climatică asupra celor mai 
vulnerabile regiuni din UE;

10. salută propunerea de a suplimenta 
Fondul pentru o tranziție justă (JTF), 
inclusiv cu fonduri suplimentare din partea 
instrumentului Next Generation EU și cu 
cei doi piloni suplimentari ai Mecanismului 
pentru o tranziție justă, și anume un 
program special în cadrul InvestEU și o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, care va contribui la crearea unor 
noi oportunități economice în tranziția 
către neutralitatea climatică a regiunilor 
dependente de carbon din UE;

Or. en
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Amendamentul 235
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută propunerea de a suplimenta 
Fondul pentru o tranziție justă (JTF), 
inclusiv cu fonduri suplimentare din partea 
instrumentului Next Generation EU și cu 
cei doi piloni suplimentari ai Mecanismului 
pentru o tranziție justă, și anume un 
program special în cadrul InvestEU și o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, care va contribui la atenuarea 
efectelor economice ale tranziției către 
neutralitatea climatică asupra celor mai 
vulnerabile regiuni din UE;

10. respinge propunerea de a 
suplimenta Fondul pentru o tranziție justă 
(JTF), deoarece banii nu cresc în copaci și 
nici nu pot fi tipăriți fără consecințe, 
inclusiv cu fonduri suplimentare din partea 
instrumentului Next Generation EU și cu 
cei doi piloni suplimentari ai Mecanismului 
pentru o tranziție justă, și anume un 
program special în cadrul InvestEU și o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, care va injecta în mod și mai 
artificial credite ieftine în economia 
noastră deja dependentă de credite, fără 
efecte substanțiale asupra economiei 
reale;

Or. en

Amendamentul 236
Clotilde Armand

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută propunerea de a suplimenta 
Fondul pentru o tranziție justă (JTF), 
inclusiv cu fonduri suplimentare din partea 
instrumentului Next Generation EU și cu 
cei doi piloni suplimentari ai Mecanismului 
pentru o tranziție justă, și anume un 
program special în cadrul InvestEU și o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, care va contribui la atenuarea 
efectelor economice ale tranziției către 
neutralitatea climatică asupra celor mai 
vulnerabile regiuni din UE;

10. salută propunerea de a suplimenta 
Fondul pentru o tranziție justă (JTF), 
inclusiv cu fonduri suplimentare din partea 
instrumentului Next Generation EU și cu 
cei doi piloni suplimentari ai Mecanismului 
pentru o tranziție justă, și anume un 
program special în cadrul InvestEU și o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, care va contribui la atenuarea 
efectelor economice și sociale ale tranziției 
către neutralitatea climatică asupra celor 
mai vulnerabile regiuni din UE;

Or. en
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Amendamentul 237
Billy Kelleher

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută propunerea de a suplimenta 
Fondul pentru o tranziție justă (JTF), 
inclusiv cu fonduri suplimentare din partea 
instrumentului Next Generation EU și cu 
cei doi piloni suplimentari ai Mecanismului 
pentru o tranziție justă, și anume un 
program special în cadrul InvestEU și o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, care va contribui la atenuarea 
efectelor economice ale tranziției către 
neutralitatea climatică asupra celor mai 
vulnerabile regiuni din UE;

10. salută propunerea de a suplimenta 
Fondul pentru o tranziție justă (JTF), 
inclusiv cu fonduri suplimentare din partea 
instrumentului Next Generation EU și cu 
cei doi piloni suplimentari ai Mecanismului 
pentru o tranziție justă, și anume un 
program special în cadrul InvestEU și o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, care va contribui la atenuarea 
efectelor economice ale tranziției către 
neutralitatea climatică asupra regiunilor 
celor mai afectate și cu o intensitate 
ridicată a carbonului din UE;

Or. en

Amendamentul 238
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, 
Valérie Hayer, Linea Søgaard-Lidell

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută propunerea de a suplimenta 
Fondul pentru o tranziție justă (JTF), 
inclusiv cu fonduri suplimentare din partea 
instrumentului Next Generation EU și cu 
cei doi piloni suplimentari ai Mecanismului 
pentru o tranziție justă, și anume un 
program special în cadrul InvestEU și o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, care va contribui la atenuarea 
efectelor economice ale tranziției către 
neutralitatea climatică asupra celor mai 
vulnerabile regiuni din UE;

10. salută propunerea de a suplimenta 
Fondul pentru o tranziție justă (JTF), 
inclusiv cu fonduri suplimentare din partea 
instrumentului Next Generation EU și cu 
cei doi piloni suplimentari ai Mecanismului 
pentru o tranziție justă, și anume un 
program special în cadrul InvestEU și o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, care va contribui la atenuarea 
efectelor economice ale tranziției către 
neutralitatea climatică asupra regiunilor 
celor mai vulnerabile și cu o intensitate 
ridicată a carbonului din UE;

Or. en
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Amendamentul 239
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută propunerea de a suplimenta 
Fondul pentru o tranziție justă (JTF), 
inclusiv cu fonduri suplimentare din partea 
instrumentului Next Generation EU și cu 
cei doi piloni suplimentari ai Mecanismului 
pentru o tranziție justă, și anume un 
program special în cadrul InvestEU și o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, care va contribui la atenuarea 
efectelor economice ale tranziției către 
neutralitatea climatică asupra celor mai 
vulnerabile regiuni din UE;

10. salută propunerea de a suplimenta 
Fondul pentru o tranziție justă (JTF), 
inclusiv cu fonduri suplimentare din partea 
instrumentului Next Generation EU și cu 
cei doi piloni suplimentari ai Mecanismului 
pentru o tranziție justă, și anume un 
program special în cadrul InvestEU și o 
facilitate de împrumut pentru sectorul 
public, care va contribui la atenuarea 
impacturilor economice și sociale ale 
tranziției către neutralitatea climatică 
asupra celor mai vulnerabile regiuni din 
UE;

Or. en

Amendamentul 240
Margarida Marques, Pedro Silva Pereira, Erik Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază că scopul JTF ar trebui 
să fie acela de a acorda sprijin cetățenilor, 
activităților economice și teritoriilor care 
se confruntă cu provocări în materie de 
durabilitate energetică, securitate 
energetică și accesibilitate ca preț a 
energiei în procesul de tranziție către o 
economie durabilă, neutră din punctul de 
vedere al impactului asupra climei, 
rezilientă la efectele schimbărilor 
climatice și eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor a Uniunii 
până în 2050; subliniază că, în vederea 
reducerii la minimum a consecințelor 
socioeconomice negative ale tranziției, 
trebuie să ne asigurăm că investițiile și 
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acțiunile realizate anterior de către statele 
membre pentru a reduce emisiile de gaze 
cu efect de seră sunt admise în mod 
corespunzător și recunoscute ca parte a 
traiectoriei către o economie neutră din 
punctul de vedere al impactului asupra 
climei; în consecință, JTF ar trebui să 
acorde, de asemenea, sprijin adaptat 
regiunilor care se află într-o fază mai 
avansată a tranziției lor, asigurând 
accesibilitatea ca preț a energiei pentru 
cetățenii lor și pentru activitățile 
economice, ceea ce ar conduce la o 
tranziție verde justă și echitabilă din 
punct de vedere social;

Or. en

Amendamentul 241
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. ia act de Comunicarea Comisiei 
privind Planul de investiții pentru o 
Europă durabilă (COM(2020)0021), însă 
scoate în evidență faptul că elementele 
propuse în aceasta, inclusiv Fondul 
pentru o tranziție justă, depind în 
întregime de un acord ambițios privind 
CFM; își exprimă profunda îngrijorare cu 
privire la faptul că o concentrare la 
începutul perioadei a fondurilor din 
bugetul UE pentru a acoperi noile cerințe 
în materie de cheltuieli rezultate ca 
urmare a pandemiei de COVID-19 poate 
determina un deficit de fonduri în anii de 
programare următori, ceea ce poate 
afecta capacitatea sectorului agricol de a 
îndeplini obiectivele și nivelul de ambiție 
al Strategiei „De la fermă la consumator” 
și al Strategiei UE în domeniul 
biodiversității și poate priva fermierii de 
finanțare în ultimii ani ai CFM, ceea ce 
ar fi deosebit de dăunător dacă se așteaptă 
din partea acestora să îndeplinească noile 
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obligații care le revin în temeiul Pactului 
verde;

Or. en

Amendamentul 242
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază că o tranziție justă din 
punct de vedere social nu va fi posibilă 
fără o contribuție masivă a zonelor 
metropolitane; consideră, așadar, că 
resursele din pilonul 2 și 3 ale 
Mecanismului pentru o tranziție justă ar 
trebui să fie ușor disponibile pentru orașe, 
pentru a dezvolta un mecanism financiar 
la scară largă cu scopul de a sprijini 
eforturile sociale și în materie de climă la 
nivel de oraș; subliniază că acest lucru 
poate să includă fonduri accesibile în mod 
direct, printre altele, pentru politicile în 
materie de locuințe, pentru programele de 
renovare, reabilitare și izolare a clădirilor, 
pentru proiectele de transport public, 
îmbunătățind infrastructura verde a 
orașelor, pentru introducerea unor 
instrumente ale economiei circulare sau 
pentru proiectele de gestionare durabilă a 
apei;

Or. en

Amendamentul 243
Marek Belka

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază că scopul JTF ar trebui 
să fie acela de a acorda sprijin cetățenilor, 
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activităților economice și teritoriilor care 
se confruntă cu provocări în materie de 
durabilitate energetică, securitate 
energetică și accesibilitate ca preț a 
energiei în procesul de tranziție către o 
economie justă și durabilă, neutră din 
punctul de vedere al impactului asupra 
climei, rezilientă la efectele schimbărilor 
climatice și eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor a Uniunii 
până în 2050; subliniază că, în vederea 
reducerii la minimum a consecințelor 
socioeconomice negative ale tranziției atât 
de necesare prevăzută de Pactul verde, 
JTF ar trebui să se concentreze pe regiuni 
specifice și nu pe țări în ansamblu, cu 
fonduri noi în valoare de cel puțin 40 de 
miliarde EUR, și nu cu resurse alocate 
deja anterior politicii de coeziune;

Or. en

Amendamentul 244
Dragoș Pîslaru, Ondřej Kovařík

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. reamintește că tranziția către o 
economie neutră din punctul de vedere al 
impactului asupra climei va fi dificilă 
îndeosebi pentru statele membre care se 
bazează în mare măsură pe combustibilii 
fosili, care inițial ar putea să necesite 
eliminarea treptată prin intermediul 
producției de gaze naturale sau pe 
activitățile industriale cu o intensitate 
mare a emisiilor de gaze cu efect de seră 
care trebuie să fie eliminate treptat sau 
care trebuie să se adapteze din cauza 
tranziției către neutralitatea climatică; 
invită Comisia să se asigure că 
distribuirea mijloacelor financiare ale 
JTF reflectă capacitatea statelor membre 
de a finanța investițiile necesare pentru a 
face față tranziției către neutralitatea 



AM\1209233RO.docx 127/304 PE652.496v02-00

RO

climatică;
Or. en

Amendamentul 245
Alfred Sant

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. solicită un tratament special mai 
concentrat pentru regiunile care, din 
cauza poziției lor geografice sau 
demografice, se confruntă cu obstacole 
suplimentare privind adaptarea la această 
tranziție socială și economică 
semnificativă;

Or. en

Amendamentul 246
Paul Tang, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn 
Regner, Alfred Sant, Pierre Larrouturou, Joachim Schuster, Csaba Molnár, Aurore 
Lalucq, Siegfried Mureșan, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. solicită să se asigure faptul că 
țările terțe sunt eligibile pentru proiectele 
transfrontaliere care contribuie la 
realizarea obiectivelor Acordului de la 
Paris;

Or. en

Amendamentul 247
Dragoș Pîslaru

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. reiterează că resursele din FTJ ar 
trebui să vină în completarea resurselor 
disponibile în cadrul politicii de coeziune 
și să se axeze în mod specific pe aspectul 
tranziției către o economie verde în 
regiunile care depind în cea mai mare 
măsură de cărbune sau de alți 
combustibili nesustenabili similari, de 
exemplu regiunea Văii Jiului, acordând 
prioritate investițiilor cu impact social 
care promovează atât dezvoltarea 
afacerilor, cât și evoluția pozitivă a 
indicatorilor sociali, având grijă să se 
evite șocurile sociale, închiderile bruște de 
întreprinderi sau pierderea de capital 
uman și depopularea regiunilor 
vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 248
Marek Belka

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. subliniază, în contextul Fondului 
pentru o tranziție justă, că durabilitatea 
mediului, socială și economică, precum și 
viabilitatea pe termen lung a proiectelor 
din regiunile de tranziție ar trebui să fie 
esențiale pentru primirea fondurilor; 
subliniază că viabilitatea economică 
strictă pe termen scurt ca factor 
determinant cheie pentru ca regiunile să 
primească finanțare este limitată și ar 
putea fi dăunătoare în calea regiunilor 
către schimbare;

Or. en

Amendamentul 249
Marek Belka, Margarida Marques



AM\1209233RO.docx 129/304 PE652.496v02-00

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 10 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10c. subliniază că, în contextul 
redactării planurilor pentru o tranziție 
justă în vederea primirii unei finanțări 
adecvate din JTF, este necesar să se 
includă nu numai Comisia sau 
autoritățile naționale, regionale și locale, 
ci și partenerii sociali, organizațiile 
sindicale și reprezentanții industriilor 
afectate;

Or. en

Amendamentul 250
Mick Wallace, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută rolul InvestEU în punerea 
în aplicare și funcționarea SEIP și 
consideră că acesta ar trebui să se afle în 
centrul redresării economice, ecologice, 
echitabile și reziliente a Uniunii; salută, 
ca urmare, propunerea Comisiei de a 
crește dimensiunea programului și 
domeniul său de aplicare; salută 
propunerea de a crea o facilitate de 
investiții strategice în cadrul InvestEU, 
pentru a promova investiții durabile în 
tehnologii-cheie și în lanțuri valorice;

eliminat

Or. en

Amendamentul 251
Siegfried Mureșan

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută rolul InvestEU în punerea în 
aplicare și funcționarea SEIP și consideră 
că acesta ar trebui să se afle în centrul 
redresării economice, ecologice, echitabile 
și reziliente a Uniunii; salută, ca urmare, 
propunerea Comisiei de a crește 
dimensiunea programului și domeniul său 
de aplicare; salută propunerea de a crea o 
facilitate de investiții strategice în cadrul 
InvestEU, pentru a promova investiții 
durabile în tehnologii-cheie și în lanțuri 
valorice;

11. salută rolul InvestEU în punerea în 
aplicare și funcționarea SEIP și consideră 
că acesta ar trebui să se afle în centrul 
redresării economice, ecologice, echitabile 
și reziliente a Uniunii; salută, ca urmare, 
propunerea Comisiei de a crește 
dimensiunea programului și domeniul său 
de aplicare; salută propunerea de a crea o 
facilitate de investiții strategice în cadrul 
InvestEU, pentru a promova investiții 
durabile în tehnologii-cheie și în lanțuri 
valorice; subliniază, având în vedere 
experiența anterioară în ceea ce privește 
funcționarea FEIS, că este necesar să se 
asigure disponibilitatea pe teren a 
asistenței tehnice adecvate, cu scopul de a 
asigura faptul că sunt finanțate proiecte 
acolo unde acestea sunt cel mai necesare 
și că proiectele oferă o adiționalitate 
reală; consideră că poate fi necesar să se 
aloce resurse suplimentare Platformei de 
consiliere, ținând seama de intenția de a 
crește dimensiunea programului și 
domeniul lui de aplicare;

Or. en

Amendamentul 252
Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută rolul InvestEU în punerea în 
aplicare și funcționarea SEIP și consideră 
că acesta ar trebui să se afle în centrul 
redresării economice, ecologice, echitabile 
și reziliente a Uniunii; salută, ca urmare, 
propunerea Comisiei de a crește 
dimensiunea programului și domeniul său 
de aplicare; salută propunerea de a crea o 
facilitate de investiții strategice în cadrul 
InvestEU, pentru a promova investiții 
durabile în tehnologii-cheie și în lanțuri 

11. salută rolul InvestEU în punerea în 
aplicare și funcționarea SEIP și consideră 
că acesta ar trebui să se afle în centrul 
redresării economice, ecologice, echitabile 
și reziliente a Uniunii; salută, ca urmare, 
propunerea Comisiei de a crește 
dimensiunea programului și domeniul său 
de aplicare; reamintește că, deși grupul 
BEI ar trebui să rămână un partener de 
implementare privilegiat în cadrul 
InvestEU, trebuie să fie implicați și alți 
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valorice; parteneri de implementare, inclusiv 
instituții financiare internaționale, în 
special atunci când aceștia prezintă un 
avantaj comparativ în ceea ce privește 
expertiza specifică și experiența în 
anumite state membre, în vederea 
utilizării oricărei expertize disponibile; 
salută propunerea de a crea o facilitate de 
investiții strategice în cadrul InvestEU, 
pentru a promova investiții durabile în 
tehnologii-cheie și în lanțuri valorice;

Or. en

Amendamentul 253
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută rolul InvestEU în punerea în 
aplicare și funcționarea SEIP și consideră 
că acesta ar trebui să se afle în centrul 
redresării economice, ecologice, echitabile 
și reziliente a Uniunii; salută, ca urmare, 
propunerea Comisiei de a crește 
dimensiunea programului și domeniul său 
de aplicare; salută propunerea de a crea o 
facilitate de investiții strategice în cadrul 
InvestEU, pentru a promova investiții 
durabile în tehnologii-cheie și în lanțuri 
valorice;

11. respinge rolul InvestEU în punerea 
în aplicare și funcționarea SEIP și regretă 
că acesta se află în centrul redresării 
ecologice, planificate la nivel central și 
neviabile din punct de vedere economic a 
Uniunii; respinge, ca urmare, propunerea 
Comisiei de a crește dimensiunea 
programului și domeniul său de aplicare; 
respinge propunerea de a crea o facilitate 
de investiții strategice în cadrul InvestEU, 
pentru a promova investiții etichetate în 
mod dubios ca fiind durabile sau verzi în 
tehnologii și în lanțuri valorice care sunt 
considerate a fi „cheie”, prin decret 
politic;

Or. en

Amendamentul 254
Alfred Sant

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută rolul InvestEU în punerea în 
aplicare și funcționarea SEIP și consideră 
că acesta ar trebui să se afle în centrul 
redresării economice, ecologice, echitabile 
și reziliente a Uniunii; salută, ca urmare, 
propunerea Comisiei de a crește 
dimensiunea programului și domeniul său 
de aplicare; salută propunerea de a crea o 
facilitate de investiții strategice în cadrul 
InvestEU, pentru a promova investiții 
durabile în tehnologii-cheie și în lanțuri 
valorice;

11. salută rolul InvestEU în punerea în 
aplicare și funcționarea SEIP și consideră 
că acesta ar trebui să se afle în centrul 
redresării economice, ecologice, echitabile 
și reziliente a Uniunii; salută, ca urmare, 
propunerea Comisiei de a crește 
dimensiunea programului și domeniul său 
de aplicare; salută propunerea de a crea o 
facilitate de investiții strategice în cadrul 
InvestEU, pentru a promova investiții 
durabile în tehnologii-cheie și în lanțuri 
valorice; solicită transparență deplină în 
alocarea fondurilor în cadrul 
programului InvestEU și să se 
urmărească un echilibru geografic mai 
mare; solicită, de asemenea, să se 
mențină un raport lunar detaliat privind 
alocarea de fonduri în cadrul aceluiași 
program;

Or. en

Amendamentul 255
Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută rolul InvestEU în punerea în 
aplicare și funcționarea SEIP și consideră 
că acesta ar trebui să se afle în centrul 
redresării economice, ecologice, echitabile 
și reziliente a Uniunii; salută, ca urmare, 
propunerea Comisiei de a crește 
dimensiunea programului și domeniul său 
de aplicare; salută propunerea de a crea o 
facilitate de investiții strategice în cadrul 
InvestEU, pentru a promova investiții 
durabile în tehnologii-cheie și în lanțuri 
valorice;

11. salută rolul InvestEU în punerea în 
aplicare și funcționarea SEIP și consideră 
că acesta ar trebui să se afle în centrul 
redresării economice, ecologice, echitabile 
și reziliente a Uniunii; salută, ca urmare, 
propunerea Comisiei de a crește 
dimensiunea programului și domeniul său 
de aplicare; salută propunerea de a crea o 
facilitate de investiții strategice în cadrul 
InvestEU, pentru a promova investiții 
durabile în tehnologii-cheie și în lanțuri 
valorice; invită Comisia să efectueze o 
evaluare amănunțită a impactului pentru 
viitoarele acte delegate privind atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea, pentru a asigura faptul că 
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respectivele acte sunt adecvate scopului 
urmărit pentru a fi aplicate programului 
InvestEU și achizițiilor publice;

Or. en

Amendamentul 256
Pierre Larrouturou, Aurore Lalucq, Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută rolul InvestEU în punerea în 
aplicare și funcționarea SEIP și consideră 
că acesta ar trebui să se afle în centrul 
redresării economice, ecologice, echitabile 
și reziliente a Uniunii; salută, ca urmare, 
propunerea Comisiei de a crește 
dimensiunea programului și domeniul său 
de aplicare; salută propunerea de a crea o 
facilitate de investiții strategice în cadrul 
InvestEU, pentru a promova investiții 
durabile în tehnologii-cheie și în lanțuri 
valorice;

11. salută rolul InvestEU în punerea în 
aplicare și funcționarea SEIP și consideră 
că acesta ar trebui să se afle în centrul 
redresării economice, ecologice, echitabile 
și reziliente a Uniunii; salută, ca urmare, 
propunerea Comisiei de a crește 
dimensiunea programului și domeniul său 
de aplicare; salută propunerea de a crea o 
facilitate de investiții strategice în cadrul 
InvestEU, pentru a promova investiții 
durabile în tehnologii-cheie și în lanțuri 
valorice; solicită ca temeiul juridic al 
programului InvestEU să includă cele 
mai înalte standarde privind imunizarea 
la schimbările climatice și evaluarea 
sustenabilității a proiectelor finanțate, cel 
puțin la nivelul aplicabil finanțării directe 
din bugetul UE;

Or. en

Amendamentul 257
José Manuel Fernandes

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută rolul InvestEU în punerea în 
aplicare și funcționarea SEIP și consideră 
că acesta ar trebui să se afle în centrul 
redresării economice, ecologice, echitabile 
și reziliente a Uniunii; salută, ca urmare, 

11. salută rolul InvestEU în punerea în 
aplicare și funcționarea SEIP și consideră 
că acesta ar trebui să se afle în centrul 
redresării economice, ecologice, echitabile 
și reziliente a Uniunii; salută, ca urmare, 
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propunerea Comisiei de a crește 
dimensiunea programului și domeniul său 
de aplicare; salută propunerea de a crea o 
facilitate de investiții strategice în cadrul 
InvestEU, pentru a promova investiții 
durabile în tehnologii-cheie și în lanțuri 
valorice;

propunerea Comisiei de a crește 
dimensiunea programului și domeniul său 
de aplicare; salută propunerea de a crea o 
facilitate de investiții strategice în cadrul 
InvestEU, pentru a promova investiții 
durabile în tehnologii-cheie și în lanțuri 
valorice; recunoaște că această propunere 
se bazează pe un acord anterior între 
Consiliu și Parlamentul European și 
consideră că acest acord ar trebui să 
constituie baza viitoarelor negocieri;

Or. en

Amendamentul 258
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik 
Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută rolul InvestEU în punerea în 
aplicare și funcționarea SEIP și consideră 
că acesta ar trebui să se afle în centrul 
redresării economice, ecologice, echitabile 
și reziliente a Uniunii; salută, ca urmare, 
propunerea Comisiei de a crește 
dimensiunea programului și domeniul său 
de aplicare; salută propunerea de a crea o 
facilitate de investiții strategice în cadrul 
InvestEU, pentru a promova investiții 
durabile în tehnologii-cheie și în lanțuri 
valorice;

11. salută rolul InvestEU în punerea în 
aplicare și funcționarea SEIP și consideră 
că acesta ar trebui să se afle în centrul 
redresării economice, ecologice, echitabile 
și reziliente a Uniunii; salută, ca urmare, 
propunerea Comisiei de a crește 
dimensiunea programului și domeniul său 
de aplicare; subliniază că este important 
să fie sprijinite proiectele de 
infrastructură durabilă, inclusiv valul de 
renovări pentru locurile de muncă locale; 
salută propunerea de a crea o facilitate de 
investiții strategice în cadrul InvestEU, 
pentru a promova investiții durabile în 
tehnologii-cheie (cum ar fi hidrogenul 
curat și bateriile) și în lanțuri valorice;

Or. en

Amendamentul 259
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută rolul InvestEU în punerea în 
aplicare și funcționarea SEIP și consideră 
că acesta ar trebui să se afle în centrul 
redresării economice, ecologice, echitabile 
și reziliente a Uniunii; salută, ca urmare, 
propunerea Comisiei de a crește 
dimensiunea programului și domeniul său 
de aplicare; salută propunerea de a crea o 
facilitate de investiții strategice în cadrul 
InvestEU, pentru a promova investiții 
durabile în tehnologii-cheie și în lanțuri 
valorice;

11. observă rolul InvestEU în punerea 
în aplicare și funcționarea SEIP și 
consideră că acesta ar trebui să se afle în 
centrul redresării economice, ecologice, 
echitabile și reziliente a Uniunii; salută, ca 
urmare, propunerea Comisiei de a crește 
dimensiunea programului și domeniul său 
de aplicare; solicită ca propunerea privind 
InvestEU și tipul de activități care 
urmează să fie finanțate să fie în deplină 
conformitate cu angajamentele Uniunii în 
domeniul climei pentru 2030; salută 
propunerea de a crea o facilitate de 
investiții strategice în cadrul InvestEU, 
pentru a promova investiții durabile în 
tehnologii-cheie și în lanțuri valorice;

Or. en

Amendamentul 260
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută rolul InvestEU în punerea în 
aplicare și funcționarea SEIP și consideră 
că acesta ar trebui să se afle în centrul 
redresării economice, ecologice, echitabile 
și reziliente a Uniunii; salută, ca urmare, 
propunerea Comisiei de a crește 
dimensiunea programului și domeniul său 
de aplicare; salută propunerea de a crea o 
facilitate de investiții strategice în cadrul 
InvestEU, pentru a promova investiții 
durabile în tehnologii-cheie și în lanțuri 
valorice;

11. salută rolul InvestEU în punerea în 
aplicare și funcționarea SEIP și consideră 
că acesta ar trebui să se afle în centrul 
redresării economice, ecologice, echitabile 
și reziliente a Uniunii; salută, ca urmare, 
propunerea Comisiei de a crește 
dimensiunea programului și domeniul său 
de aplicare; salută propunerea de a crea o 
facilitate de investiții strategice în cadrul 
InvestEU, pentru a promova investiții 
durabile în tehnologii-cheie și în lanțuri 
valorice, în timp ce finanțarea sa generală 
ar trebui să adere la principiul de a nu 
cauza prejudicii semnificative;

Or. en
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Amendamentul 261
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Valérie Hayer, Billy Kelleher

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută rolul InvestEU în punerea în 
aplicare și funcționarea SEIP și consideră 
că acesta ar trebui să se afle în centrul 
redresării economice, ecologice, echitabile 
și reziliente a Uniunii; salută, ca urmare, 
propunerea Comisiei de a crește 
dimensiunea programului și domeniul său 
de aplicare; salută propunerea de a crea o 
facilitate de investiții strategice în cadrul 
InvestEU, pentru a promova investiții 
durabile în tehnologii-cheie și în lanțuri 
valorice;

11. salută rolul InvestEU în punerea în 
aplicare și funcționarea SEIP și consideră 
că acesta ar trebui să joace un rol-cheie în 
cadrul redresării economice, ecologice, 
echitabile și reziliente a Uniunii; salută, ca 
urmare, propunerea Comisiei de a crește 
dimensiunea programului și domeniul său 
de aplicare; salută propunerea de a crea o 
facilitate de investiții strategice în cadrul 
InvestEU, pentru a promova investiții 
durabile în tehnologii-cheie și în lanțuri 
valorice;

Or. en

Amendamentul 262
Siegfried Mureșan, Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. reamintește rolul important al 
principalelor politici de investiții ale UE 
în ceea ce privește realizarea obiectivelor 
SEIP; subliniază că politica de coeziune, 
ca principală politică de investiții a UE, 
va juca un rol esențial în sprijinirea 
tranziției către neutralitatea climatică; 
atrage, totuși, atenția că, în urma crizei 
provocate de pandemia de COVID-19, 
politica de coeziune va fi unul dintre 
instrumentele decisive din cadrul 
redresării economice și nu ar trebui să se 
abată de la obiectivele sale principale, și 
anume de a contribui la coeziunea 
socială, economică și teritorială, astfel 
cum se stipulează în tratatele UE;
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Or. en

Amendamentul 263
Martin Hojsík, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. invită Comisia să majoreze 
substanțial finanțarea pentru asistență 
tehnică în cadrul fondurilor relevante ale 
UE, pentru a asigura faptul că asistența 
tehnică ajunge la 1 % din suma totală 
care urmează să fie cheltuită, și invită, de 
asemenea, Comisia să concentreze 
asistența tehnică pe proiectele și 
sectoarele cu cea mai mare valoare 
adăugată de mediu și socială, în special 
pe soluții bazate pe natură care pot să 
realizeze în totalitate obiectivele climatice 
și de mediu ale UE;

Or. en

Amendamentul 264
Paul Tang, Manon Aubry, Evelyn Regner, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Eero 
Heinäluoma

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. invită Comisia să majoreze 
substanțial finanțarea pentru asistență 
tehnică în cadrul fondurilor relevante ale 
UE la 1 % din suma totală care urmează 
să fie cheltuită și invită, de asemenea, 
Comisia să concentreze asistența tehnică 
pe proiectele și sectoarele cu cea mai 
mare valoare adăugată de mediu, socială 
și în materie de reziliență, în special pe 
soluții bazate pe natură care pot să 
realizeze în totalitate atenuarea 
schimbărilor climatice, adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice și 
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beneficiile pentru biodiversitate;
Or. en

Amendamentul 265
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. invită Comisia să majoreze 
substanțial finanțarea pentru asistență 
tehnică, astfel încât să atingă 2 % din 
suma totală care urmează să fie cheltuită;

Or. en

Amendamentul 266
Siegfried Mureșan

Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. salută rolul preconizat pentru 
politica agricolă comună la realizarea 
obiectivelor de finanțare ale SEIP; 
observă că sectorul agricol al UE ar 
trebui să își mențină concentrarea 
generală pe asigurarea securității 
alimentare și contribuția la dezvoltarea 
zonelor rurale;

Or. en

Amendamentul 267
Siegfried Mureșan, Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 11 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11c. este convins că cercetarea va juca 
un rol esențial în prezentarea unor soluții 
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inovatoare care vor facilita tranziția către 
neutralitatea climatică; solicită, în această 
privință, utilizarea sporită a valorii 
adăugate a programelor de cercetare și 
inovare din bugetul UE pentru a dezvolta 
soluții tehnologice noi și eficiente din 
punctul de vedere al costurilor în vederea 
realizării neutralității climatice; observă 
că, pentru a finanța în mod adecvat 
programele de cercetare ale UE, este 
necesară o majorare a bugetului acestora;

Or. en

Amendamentul 268
Siegfried Mureșan, Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 11 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11d. reafirmă responsabilitatea UE, în 
calitate de lider global în combaterea 
schimbărilor climatice, de a stimula alți 
parteneri internaționali să urmeze o 
abordare similară; consideră că resursele 
pe care bugetul UE le acordă țărilor terțe 
nu ar trebui să contravină obiectivelor 
Pactului verde și ar trebui să aibă drept 
scop facilitarea realizării obiectivelor 
acestuia, ținând seama totuși de nivelul 
diferit de dezvoltare al fiecărei țări și de 
nevoile de investiții variate; consideră că 
pandemia a demonstrat că acțiunile 
pentru protecția mediului și a 
biodiversității în afara Uniunii sunt strâns 
legate de sănătatea pe plan intern și că 
aceste acțiuni sunt eficiente din punctul 
de vedere al costurilor în comparație cu 
efectele pandemiei;

Or. en

Amendamentul 269
Siegfried Mureșan
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Propunere de rezoluție
Punctul 11 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11e. consideră că, în conformitate cu 
prioritățile UE prevăzute de Pactul verde 
european, o tranziție energetică de succes 
poate avea loc numai cu implicarea 
țărilor aflate în imediata noastră 
vecinătate, permițând integrarea pieței 
UE și realizând obiectivul climatic al UE 
de zero emisii nete; solicită, prin urmare, 
colaborarea în continuare cu țările 
învecinate pentru a susține nivelul de 
ambiție în materie de climă al UE;

Or. en

Amendamentul 270
Herve Juvin, Hélène Laporte, Francesca Donato

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. remarcă faptul că Fondul pentru 
inovare și Fondul pentru modernizare ar 
trebui să aducă o contribuție semnificativă 
la tranziția durabilă și salută în special 
faptul că Fondul pentru modernizare este 
conceput să sprijine investițiile pentru 
îmbunătățirea eficienței energetice în zece 
state membre cu venituri mai scăzute și 
este, așadar, un instrument important 
pentru asigurarea unei tranziții juste;

12. remarcă faptul că Fondul pentru 
inovare și Fondul pentru modernizare ar 
trebui să aducă o contribuție semnificativă 
la tranziția durabilă și salută în special 
faptul că Fondul pentru modernizare este 
conceput să sprijine investițiile pentru 
îmbunătățirea eficienței energetice în zece 
state membre cu venituri mai scăzute și 
este, așadar, un instrument important 
pentru asigurarea unei tranziții juste; 
reamintește că succesul tranziției depinde 
de sprijinul actorilor locali și de 
stimulentele care le vor fi acordate; 
subliniază faptul că fondurile trebuie puse 
în mod efectiv la dispoziția acestor actori, 
în special prin intermediul platformelor 
de finanțare directă, în afara sistemului 
bancar și financiar;

Or. fr
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Amendamentul 271
Mick Wallace, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. remarcă faptul că Fondul pentru 
inovare și Fondul pentru modernizare ar 
trebui să aducă o contribuție semnificativă 
la tranziția durabilă și salută în special 
faptul că Fondul pentru modernizare este 
conceput să sprijine investițiile pentru 
îmbunătățirea eficienței energetice în zece 
state membre cu venituri mai scăzute și 
este, așadar, un instrument important 
pentru asigurarea unei tranziții juste;

12. remarcă faptul că Fondul pentru 
inovare și Fondul pentru modernizare ar 
trebui să aducă o contribuție semnificativă 
la tranziția durabilă și salută în special 
faptul că Fondul pentru modernizare este 
conceput să sprijine investițiile pentru 
îmbunătățirea eficienței energetice în zece 
state membre cu venituri mai scăzute și 
este, așadar, un instrument important 
pentru asigurarea unei tranziții juste; 
evidențiază contradicțiile inerente și 
erorile conceptuale ale EU ETS și 
subliniază că acesta este un model de 
finanțare inadecvat pentru Pactul verde 
european;

Or. en

Amendamentul 272
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. remarcă faptul că Fondul pentru 
inovare și Fondul pentru modernizare ar 
trebui să aducă o contribuție semnificativă 
la tranziția durabilă și salută în special 
faptul că Fondul pentru modernizare este 
conceput să sprijine investițiile pentru 
îmbunătățirea eficienței energetice în zece 
state membre cu venituri mai scăzute și 
este, așadar, un instrument important 
pentru asigurarea unei tranziții juste;

12. remarcă faptul că Fondul pentru 
inovare și Fondul pentru modernizare ar 
trebui să aducă o contribuție semnificativă 
la tranziția durabilă și salută în special 
faptul că Fondul pentru modernizare este 
conceput să sprijine investițiile pentru 
îmbunătățirea eficienței energetice în zece 
state membre cu venituri mai scăzute și 
este, așadar, un instrument important 
pentru asigurarea unei tranziții juste, 
subliniind totodată necesitatea unui 
control sporit, deoarece investițiile nocive 
nu ar trebui să fie eligibile în cadrul 
Fondului pentru modernizare;
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Or. en

Amendamentul 273
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. remarcă faptul că Fondul pentru 
inovare și Fondul pentru modernizare ar 
trebui să aducă o contribuție semnificativă 
la tranziția durabilă și salută în special 
faptul că Fondul pentru modernizare este 
conceput să sprijine investițiile pentru 
îmbunătățirea eficienței energetice în zece 
state membre cu venituri mai scăzute și 
este, așadar, un instrument important 
pentru asigurarea unei tranziții juste;

12. remarcă faptul că Fondul pentru 
inovare și Fondul pentru modernizare ar 
trebui să aducă o contribuție semnificativă 
la tranziția către o economie extrem de 
eficientă din punct de vedere energetic și 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, bazată în totalitate pe energie 
din surse regenerabile, neutră din punct 
de vedere climatic și fără substanțe toxice 
până în 2040 și salută în special faptul că 
Fondul pentru modernizare este conceput 
să sprijine investițiile pentru îmbunătățirea 
eficienței energetice în zece state membre 
cu venituri mai scăzute și este, așadar, un 
instrument important pentru asigurarea 
unei tranziții juste;

Or. en

Amendamentul 274
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. remarcă faptul că Fondul pentru 
inovare și Fondul pentru modernizare ar 
trebui să aducă o contribuție 
semnificativă la tranziția durabilă și 
salută în special faptul că Fondul pentru 
modernizare este conceput să sprijine 
investițiile pentru îmbunătățirea eficienței 
energetice în zece state membre cu 
venituri mai scăzute și este, așadar, un 
instrument important pentru asigurarea 

12. remarcă faptul că Fondul pentru 
modernizare este conceput să direcționeze 
banii UE către statele membre din Europa 
de Est, dintre care câteva au fost 
declasificate în ultimii ani în Indicele de 
percepție a corupției al Transparency 
International;



AM\1209233RO.docx 143/304 PE652.496v02-00

RO

unei tranziții juste;

Or. en

Amendamentul 275
Pierre Larrouturou, Gilles Boyer, Margarida Marques, Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază că, pentru succesul 
Pactului verde european și al tranziției 
juste, este necesară reorientarea tuturor 
politicilor relevante ale UE pentru a 
contribui la realizarea acestor obiective;

Or. en

Amendamentul 276
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. observă că resursele europene 
destinate digitalizării, în special pentru 
sectorul privat, rămân adesea neutilizate 
din cauza dificultăților privind accesul la 
informații și a lipsei de transparență; 
subliniază că transparența în materie de 
monitorizare este, de asemenea, 
fundamentală pentru realizarea 
proiectelor finanțate; solicită o mai mare 
facilitare a accesului la cererile de 
propuneri, mai multă claritate a 
metodologiei de monitorizare și o mai 
bună informare;

Or. en

Amendamentul 277
Siegfried Mureșan
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Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. consideră că este necesar să se 
evite orice suprapunere cu activități 
conexe finanțate prin bugetul Uniunii și 
consideră că existența acestor fonduri în 
afara bugetului Uniunii ar putea fi în 
detrimentul supravegherii bugetare; 
îndeamnă Comisia să informeze în mod 
adecvat autoritatea bugetară cu privire la 
punerea în aplicare a fondurilor;

Or. en

Amendamentul 278
Pierre Larrouturou, Siegfried Mureșan, Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. subliniază că politica de coeziune, 
ca principală politică de investiții a UE, 
va juca un rol esențial în sprijinirea 
tranziției către neutralitatea climatică; 
observă, totuși, că politica de coeziune va 
fi unul dintre instrumentele decisive din 
cadrul redresării economice și nu ar 
trebui să se abată de la obiectivele sale 
principale, și anume de a contribui la 
coeziunea socială, economică și 
teritorială, astfel cum se stipulează în 
tratatele UE; insistă că această politică de 
coeziune ar trebui să fie consolidată 
pentru a face față obiectivelor sale 
principale și pentru a contribui la 
succesul Pactului verde european;

Or. en

Amendamentul 279
Siegfried Mureșan, Paul Tang
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Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. salută intenția Comisiei de a 
revizui atât Fondul pentru modernizare, 
cât și Fondul pentru inovare ca parte a 
revizuirii de către Comisie a sistemului de 
comercializare a certificatelor de emisii și 
ar saluta ferm alocarea unor venituri 
suplimentare din cadrul ETS la bugetul 
Uniunii pentru a crește finanțarea pentru 
tranziția justă; reiterează vechea sa 
solicitare de a defini o parte semnificativă 
a veniturilor ETS ca resurse proprii;

Or. en

Amendamentul 280
Pierre Larrouturou, Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 12 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12c. subliniază rolul-cheie pe care 
politica agricolă comună și politica 
comună în domeniul pescuitului vor 
trebui să îl joace în realizarea obiectivelor 
SEIP; observă că sectorul agricol și 
sectorul pescăresc ale UE vor trebui să 
devină durabile și să asigure o gestionare 
durabilă a resurselor naturale și 
conservarea biodiversității împreună cu 
obiectivele sale privind sprijinirea 
asigurării aprovizionării cu alimente de 
înaltă calitate, garantarea suveranității 
alimentare pentru europeni, contribuția la 
venituri stabile și acceptabile pentru 
fermieri și pescari și contribuția la 
dezvoltarea durabilă a zonelor rurale;

Or. en

Amendamentul 281
Pierre Larrouturou, Elisabetta Gualmini
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Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. sprijină abordarea inovatoare a 
Comisiei, care afirmă că bugetul UE va 
contribui la realizarea obiectivelor 
climatice și prin veniturile sale;

13. subliniază că, pentru a sprijini 
fiecare familie, școală și întreprindere să 
își izoleze clădirea, pentru a sprijini 
fiecare fermier să realizeze tranziția la o 
agricultură neutră din punctul de vedere 
al impactului asupra climei, 
împrumuturile nu vor fi suficiente, iar 
granturile vor trebui să joace un rol 
important, la care bugetul UE trebuie să 
participe în mod semnificativ, ceea ce va 
fi posibil dacă se adoptă noi resurse 
proprii semnificative; sprijină abordarea 
inovatoare a Comisiei, care afirmă că 
bugetul UE va contribui la realizarea 
obiectivelor climatice și prin veniturile 
sale; reamintește că adoptarea unei 
categorii de noi resurse proprii autentice 
va permite o finanțare ambițioasă a 
tranziției fără nicio majorare a 
contribuțiilor statelor membre bazate pe 
VNB;

Or. en

Amendamentul 282
Clotilde Armand

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. sprijină abordarea inovatoare a 
Comisiei, care afirmă că bugetul UE va 
contribui la realizarea obiectivelor 
climatice și prin veniturile sale;

13. sprijină abordarea inovatoare a 
Comisiei, care afirmă că bugetul UE va 
contribui la realizarea obiectivelor 
climatice și prin veniturile sale; subliniază 
că resursele financiare existente ale UE 
nu sunt suficiente pentru realizarea 
obiectivelor SEIP și va accepta 
propunerea de buget numai dacă aceasta 
prevede noi resurse proprii pentru a evita 
orice sarcină asupra contribuabililor sau 
reducerea finanțării pentru alte politici 
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strategice;
Or. en

Amendamentul 283
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. sprijină abordarea inovatoare a 
Comisiei, care afirmă că bugetul UE va 
contribui la realizarea obiectivelor 
climatice și prin veniturile sale;

13. sprijină abordarea inovatoare a 
Comisiei, care afirmă că bugetul UE va 
contribui la realizarea obiectivelor 
climatice și a altor obiective de mediu și 
prin veniturile sale, în special prin 
explorarea unor noi resurse proprii 
provenite din taxe impuse activităților 
dăunătoare mediului, pentru a descuraja 
activitățile dăunătoare, și cu respectarea 
principiului poluatorul plătește;

Or. en

Amendamentul 284
Paul Tang, Manon Aubry, Petros Kokkalis, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Alfred 
Sant, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Siegfried Mureșan, Eero Heinäluoma, Pedro 
Marques, Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. sprijină abordarea inovatoare a 
Comisiei, care afirmă că bugetul UE va 
contribui la realizarea obiectivelor 
climatice și prin veniturile sale;

13. sprijină abordarea inovatoare a 
Comisiei, care afirmă că bugetul UE va 
contribui la realizarea obiectivelor 
climatice și prin veniturile sale; 
reamintește vechea poziție a 
Parlamentului în favoarea generării de 
valoare adăugată și de beneficii politice 
conexe prin introducerea unor noi resurse 
proprii verzi;

Or. en
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Amendamentul 285
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. sprijină abordarea inovatoare a 
Comisiei, care afirmă că bugetul UE va 
contribui la realizarea obiectivelor 
climatice și prin veniturile sale;

13. regretă abordarea înșelătoare a 
Comisiei, care afirmă că bugetul UE va 
contribui la realizarea obiectivelor 
climatice și prin veniturile sale, ceea ce 
înseamnă mai multe taxe noi, și 
subliniază că articolul 113 din TFUE ar 
trebui să fie respectat pe deplin;

Or. en

Amendamentul 286
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. sprijină abordarea inovatoare a 
Comisiei, care afirmă că bugetul UE va 
contribui la realizarea obiectivelor 
climatice și prin veniturile sale;

13. sprijină abordarea inovatoare a 
Comisiei, care afirmă că bugetul UE va 
contribui la realizarea obiectivelor 
climatice și de mediu și prin veniturile 
sale;

Or. en

Amendamentul 287
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. sprijină abordarea inovatoare a 
Comisiei, care afirmă că bugetul UE va 
contribui la realizarea obiectivelor 
climatice și prin veniturile sale;

13. înțelege abordarea Comisiei, care 
afirmă că bugetul UE poate contribui la 
realizarea obiectivelor climatice și prin 
veniturile sale;

Or. es
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Amendamentul 288
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. sprijină abordarea inovatoare a 
Comisiei, care afirmă că bugetul UE va 
contribui la realizarea obiectivelor 
climatice și prin veniturile sale;

13. observă abordarea Comisiei, care 
afirmă că bugetul UE va contribui la 
realizarea obiectivelor climatice și prin 
veniturile sale;

Or. en

Amendamentul 289
Pierre Larrouturou, Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își reafirmă poziția anterioară cu 
privire la candidații pentru noile resurse 
proprii și invită Comisia să propună noi 
resurse proprii care să corespundă 
obiectivelor esențiale ale UE, inclusiv lupta 
împotriva schimbărilor climatice și 
protecția mediului; solicită, prin urmare, 
introducerea de noi resurse proprii bazate 
pe veniturile din licitații ale sistemului de 
comercializare a certificatelor de emisii, o 
contribuție pe deșeurile de ambalaje din 
plastic nereciclate, viitorul mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon, o bază fiscală consolidată comună 
a societăților sau un precursor bazat pe 
operațiunile marilor întreprinderi, o taxă 
pe întreprinderile digitale și o taxă pe 
tranzacțiile financiare;

14. își reafirmă poziția anterioară cu 
privire la candidații pentru noile resurse 
proprii și invită Comisia să propună noi 
resurse proprii care să corespundă 
obiectivelor esențiale ale UE, inclusiv lupta 
împotriva schimbărilor climatice și 
protecția mediului și menținerea unei piețe 
unice echitabile, inclusiv prin limitarea 
dumpingului fiscal; solicită, prin urmare, 
introducerea de noi resurse proprii bazate 
pe veniturile din licitații ale sistemului de 
comercializare a certificatelor de emisii -
 care vor atrage între 3 și 10 miliarde 
EUR pe an, potrivit Comisiei15a, o taxă pe 
piața unică - care ar putea să atragă 10 
miliarde EUR pe an, potrivit Comisiei16a, 
o contribuție pe deșeurile de ambalaje din 
plastic nereciclate - care va atrage 7 
miliarde EUR pe an, potrivit Comisiei17a, 
viitorul mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon (5-14 
miliarde EUR pe an)18a, o bază fiscală 
consolidată comună și solidă a 
societăților - care va atrage până la 75 de 
miliarde EUR pe an cu o rată de 5 % pe 
baza cifrelor furnizate de Comisia 
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Europeană, care ar putea fi modulate în 
funcție de evoluția amprentei de carbon a 
întreprinderilor19a, o taxă pe 
întreprinderile digitale20a și o taxă pe 
tranzacțiile financiare - care va atrage 57 
de miliarde EUR pe an, potrivit Comisiei 
(în ciuda Brexitului și a crizei 
economice)21a; invită Comisia și statele 
membre să ia în considerare, de 
asemenea, o contribuție europeană mică 
pentru miliardari și multimilionari, care 
reprezintă 1 % dintre persoanele cele mai 
bogate, astfel cum propune Zucman et al., 
care ar putea atrage până la 150 de 
miliarde EUR pe an22a;
__________________
15a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ab
out_the_european_commission/eu_budget
/factsheet_3_v22.pdf
16a Margit Schratzenstaller, 2018, „Tax-
based Own Resources as a Core Element 
of a Future-Oriented Design of the EU 
System of Own Resources” (Resurse 
proprii bazate pe taxe ca element 
principal al proiectării orientate către 
viitor a sistemului UE de resurse proprii).
17a 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta
-political/files/budget-proposals-
modernising-budget-revenue-side-
may2018_ro.pdf
18a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ab
out_the_european_commission/eu_budget
/factsheet_3_v22.pdf
19a 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/bus
iness/economic-analysis-taxation/data-
taxation_en
20a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ab
out_the_european_commission/eu_budget
/factsheet_3_v22.pdf
21a Comisia Europeană, 2012, „The 
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financial transaction tax will reduce 
Member States' GNI contributions to the 
EU budget by 50%” (Taxa pe tranzacțiile 
financiare va reduce cu 50 % contribuțiile 
statelor membre bazate pe VNB la bugetul 
UE).
22a Margit Schratzenstaller, 2018, „Tax-
based Own Resources as a Core Element 
of a Future-Oriented Design of the EU 
System of Own Resources” (Resurse 
proprii bazate pe taxe ca element 
principal al proiectării orientate către 
viitor a sistemului UE de resurse proprii).

Or. en

Amendamentul 290
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își reafirmă poziția anterioară cu 
privire la candidații pentru noile resurse 
proprii și invită Comisia să propună noi 
resurse proprii care să corespundă 
obiectivelor esențiale ale UE, inclusiv 
lupta împotriva schimbărilor climatice și 
protecția mediului; solicită, prin urmare, 
introducerea de noi resurse proprii bazate 
pe veniturile din licitații ale sistemului de 
comercializare a certificatelor de emisii, o 
contribuție pe deșeurile de ambalaje din 
plastic nereciclate, viitorul mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 
de carbon, o bază fiscală consolidată 
comună a societăților sau un precursor 
bazat pe operațiunile marilor 
întreprinderi, o taxă pe întreprinderile 
digitale și o taxă pe tranzacțiile 
financiare;

14. reamintește poziția sa anterioară cu 
privire la candidații pentru noile resurse 
proprii;

Or. en

Amendamentul 291
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
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Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își reafirmă poziția anterioară cu 
privire la candidații pentru noile resurse 
proprii și invită Comisia să propună noi 
resurse proprii care să corespundă 
obiectivelor esențiale ale UE, inclusiv 
lupta împotriva schimbărilor climatice și 
protecția mediului; solicită, prin urmare, 
introducerea de noi resurse proprii bazate 
pe veniturile din licitații ale sistemului de 
comercializare a certificatelor de emisii, o 
contribuție pe deșeurile de ambalaje din 
plastic nereciclate, viitorul mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 
de carbon, o bază fiscală consolidată 
comună a societăților sau un precursor 
bazat pe operațiunile marilor 
întreprinderi, o taxă pe întreprinderile 
digitale și o taxă pe tranzacțiile 
financiare;

14. respinge introducerea de noi 
resurse proprii ale UE, lucru care va duce, 
în cele din urmă, la o impozitare 
suplimentară a întreprinderilor și la o 
presiune fiscală crescută asupra 
cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 292
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își reafirmă poziția anterioară cu 
privire la candidații pentru noile resurse 
proprii și invită Comisia să propună noi 
resurse proprii care să corespundă 
obiectivelor esențiale ale UE, inclusiv lupta 
împotriva schimbărilor climatice și 
protecția mediului; solicită, prin urmare, 
introducerea de noi resurse proprii bazate 
pe veniturile din licitații ale sistemului de 
comercializare a certificatelor de emisii, o 
contribuție pe deșeurile de ambalaje din 

14. își reafirmă poziția anterioară cu 
privire la candidații pentru noile resurse 
proprii și invită Comisia să propună noi 
resurse proprii care să corespundă 
obiectivelor esențiale ale UE, inclusiv lupta 
împotriva schimbărilor climatice și 
protecția mediului; solicită, prin urmare, 
introducerea de noi resurse proprii bazate 
pe veniturile din licitații ale sistemului de 
comercializare a certificatelor de emisii, o 
contribuție pe deșeurile de ambalaje din 



AM\1209233RO.docx 153/304 PE652.496v02-00

RO

plastic nereciclate, viitorul mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon, o bază fiscală consolidată comună 
a societăților sau un precursor bazat pe 
operațiunile marilor întreprinderi, o taxă 
pe întreprinderile digitale și o taxă pe 
tranzacțiile financiare;

plastic nereciclate, viitorul mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon, o bază fiscală consolidată comună 
a societăților, o taxă pe marile 
întreprinderi digitale și o taxă pe 
tranzacțiile financiare; solicită Comisiei să 
furnizeze cât mai curând posibil detalii cu 
privire la resursele proprii prezentate în 
Comunicarea sa din 27 mai 2020 privind 
planul de redresare; consideră că este 
necesar un calendar clar pentru stabilirea 
unei introduceri obligatorii de noi resurse 
proprii în cursul următorului CFM; 
reamintește poziția sa în favoarea noilor 
resurse proprii menite să ramburseze cel 
puțin capitalul și dobânzile 
împrumuturilor pe care le implică 
Instrumentul de redresare;

Or. en

Amendamentul 293
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își reafirmă poziția anterioară cu 
privire la candidații pentru noile resurse 
proprii și invită Comisia să propună noi 
resurse proprii care să corespundă 
obiectivelor esențiale ale UE, inclusiv 
lupta împotriva schimbărilor climatice și 
protecția mediului; solicită, prin urmare, 
introducerea de noi resurse proprii bazate 
pe veniturile din licitații ale sistemului de 
comercializare a certificatelor de emisii, o 
contribuție pe deșeurile de ambalaje din 
plastic nereciclate, viitorul mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 
de carbon, o bază fiscală consolidată 
comună a societăților sau un precursor 
bazat pe operațiunile marilor 
întreprinderi, o taxă pe întreprinderile 
digitale și o taxă pe tranzacțiile 
financiare;

14. reamintește că o națiune care 
încearcă să prospere prin stabilirea de 
taxe este ca un om care, stând într-o 
găleată, încearcă să se ridice trăgând de 
mâner; respinge eforturile tot mai 
inovatoare ale Comisiei pentru obținerea 
unor resurse proprii;



PE652.496v02-00 154/304 AM\1209233RO.docx

RO

Or. en

Amendamentul 294
Linea Søgaard-Lidell

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își reafirmă poziția anterioară cu 
privire la candidații pentru noile resurse 
proprii și invită Comisia să propună noi 
resurse proprii care să corespundă 
obiectivelor esențiale ale UE, inclusiv lupta 
împotriva schimbărilor climatice și 
protecția mediului; solicită, prin urmare, 
introducerea de noi resurse proprii bazate 
pe veniturile din licitații ale sistemului de 
comercializare a certificatelor de emisii, o 
contribuție pe deșeurile de ambalaje din 
plastic nereciclate, viitorul mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 
de carbon, o bază fiscală consolidată 
comună a societăților sau un precursor 
bazat pe operațiunile marilor 
întreprinderi, o taxă pe întreprinderile 
digitale și o taxă pe tranzacțiile 
financiare;

14. își reafirmă poziția anterioară cu 
privire la candidații pentru noile resurse 
proprii și invită Comisia să propună noi 
resurse proprii care să corespundă 
obiectivelor esențiale ale UE, inclusiv lupta 
împotriva schimbărilor climatice și 
protecția mediului;

Or. en

Amendamentul 295
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își reafirmă poziția anterioară cu 
privire la candidații pentru noile resurse 
proprii și invită Comisia să propună noi 
resurse proprii care să corespundă 
obiectivelor esențiale ale UE, inclusiv 
lupta împotriva schimbărilor climatice și 
protecția mediului; solicită, prin urmare, 
introducerea de noi resurse proprii bazate 

14. își reafirmă poziția anterioară cu 
privire la lista de candidați potențiali 
pentru noile resurse proprii, astfel cum se 
stabilește în raportul interimar privind 
CFM; reamintește că respectiva 
contribuție bazată pe VNB este o resursă 
proprie stabilă, fiabilă și echitabilă și, 
prin definiție, suficientă pentru a finanța 



AM\1209233RO.docx 155/304 PE652.496v02-00

RO

pe veniturile din licitații ale sistemului de 
comercializare a certificatelor de emisii, o 
contribuție pe deșeurile de ambalaje din 
plastic nereciclate, viitorul mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 
de carbon, o bază fiscală consolidată 
comună a societăților sau un precursor 
bazat pe operațiunile marilor 
întreprinderi, o taxă pe întreprinderile 
digitale și o taxă pe tranzacțiile 
financiare;

bugetul;

Or. en

Amendamentul 296
Caroline Nagtegaal, Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își reafirmă poziția anterioară cu 
privire la candidații pentru noile resurse 
proprii și invită Comisia să propună noi 
resurse proprii care să corespundă 
obiectivelor esențiale ale UE, inclusiv 
lupta împotriva schimbărilor climatice și 
protecția mediului; solicită, prin urmare, 
introducerea de noi resurse proprii bazate 
pe veniturile din licitații ale sistemului de 
comercializare a certificatelor de emisii, o 
contribuție pe deșeurile de ambalaje din 
plastic nereciclate, viitorul mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 
de carbon, o bază fiscală consolidată 
comună a societăților sau un precursor 
bazat pe operațiunile marilor 
întreprinderi, o taxă pe întreprinderile 
digitale și o taxă pe tranzacțiile 
financiare;

14. își reafirmă poziția anterioară cu 
privire la candidații pentru noile resurse 
proprii și invită Comisia să analizeze 
modalități de introducere a unor astfel de 
noi resurse proprii potențiale care să 
corespundă obiectivelor esențiale ale UE;

Or. en

Amendamentul 297
Marek Belka, Margarida Marques



PE652.496v02-00 156/304 AM\1209233RO.docx

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își reafirmă poziția anterioară cu 
privire la candidații pentru noile resurse 
proprii și invită Comisia să propună noi 
resurse proprii care să corespundă 
obiectivelor esențiale ale UE, inclusiv lupta 
împotriva schimbărilor climatice și 
protecția mediului; solicită, prin urmare, 
introducerea de noi resurse proprii bazate 
pe veniturile din licitații ale sistemului de 
comercializare a certificatelor de emisii, o 
contribuție pe deșeurile de ambalaje din 
plastic nereciclate, viitorul mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon, o bază fiscală consolidată comună 
a societăților sau un precursor bazat pe 
operațiunile marilor întreprinderi, o taxă pe 
întreprinderile digitale și o taxă pe 
tranzacțiile financiare;

14. își reafirmă poziția anterioară cu 
privire la candidații pentru noile resurse 
proprii și invită Comisia să propună noi 
resurse proprii care să corespundă 
obiectivelor esențiale ale UE, inclusiv lupta 
împotriva schimbărilor climatice și 
protecția mediului; solicită, prin urmare, 
introducerea de noi resurse proprii bazate 
pe veniturile din licitații ale sistemului de 
comercializare a certificatelor de emisii, o 
contribuție pe deșeurile de ambalaje din 
plastic nereciclate, viitorul mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon, o bază fiscală consolidată comună 
a societăților sau un precursor bazat pe 
operațiunile marilor întreprinderi, o taxă pe 
întreprinderile digitale și o taxă pe 
tranzacțiile financiare; invită statele 
membre să nu submineze fie instituirea, 
fie alocarea ca resurse proprii în bugetul 
UE a soluțiilor menționate anterior, în 
special a celor legate de impozitare;

Or. en

Amendamentul 298
Aurore Lalucq, Paul Tang, Pierre Larrouturou

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își reafirmă poziția anterioară cu 
privire la candidații pentru noile resurse 
proprii și invită Comisia să propună noi 
resurse proprii care să corespundă 
obiectivelor esențiale ale UE, inclusiv lupta 
împotriva schimbărilor climatice și 
protecția mediului; solicită, prin urmare, 
introducerea de noi resurse proprii bazate 
pe veniturile din licitații ale sistemului de 
comercializare a certificatelor de emisii, o 
contribuție pe deșeurile de ambalaje din 

14. își reafirmă poziția anterioară cu 
privire la candidații pentru noile resurse 
proprii și invită Comisia să propună noi 
resurse proprii care să corespundă 
obiectivelor esențiale ale UE, inclusiv lupta 
împotriva schimbărilor climatice și 
protecția mediului; solicită, prin urmare, 
introducerea de noi resurse proprii bazate 
pe veniturile din licitații ale sistemului de 
comercializare a certificatelor de emisii, o 
contribuție pe deșeurile de ambalaje din 
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plastic nereciclate, viitorul mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon, o bază fiscală consolidată comună 
a societăților sau un precursor bazat pe 
operațiunile marilor întreprinderi, o taxă pe 
întreprinderile digitale și o taxă pe 
tranzacțiile financiare;

plastic nereciclate, viitorul mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon, o bază fiscală consolidată comună 
a societăților sau un precursor bazat pe 
operațiunile marilor întreprinderi, o taxă pe 
întreprinderile digitale și o taxă pe 
tranzacțiile financiare; consideră că lupta 
împotriva evitării obligațiilor fiscale este 
esențială pentru a pune la dispoziția UE 
resursele necesare pentru tranziția 
ecologică și socială;

Or. en

Amendamentul 299
Clara Ponsatí Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își reafirmă poziția anterioară cu 
privire la candidații pentru noile resurse 
proprii și invită Comisia să propună noi 
resurse proprii care să corespundă 
obiectivelor esențiale ale UE, inclusiv lupta 
împotriva schimbărilor climatice și 
protecția mediului; solicită, prin urmare, 
introducerea de noi resurse proprii bazate 
pe veniturile din licitații ale sistemului de 
comercializare a certificatelor de emisii, o 
contribuție pe deșeurile de ambalaje din 
plastic nereciclate, viitorul mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon, o bază fiscală consolidată comună 
a societăților sau un precursor bazat pe 
operațiunile marilor întreprinderi, o taxă pe 
întreprinderile digitale și o taxă pe 
tranzacțiile financiare;

14. își reafirmă poziția anterioară cu 
privire la candidații pentru noile resurse 
proprii și invită Comisia să propună noi 
resurse proprii care să corespundă 
obiectivelor esențiale ale UE, inclusiv lupta 
împotriva schimbărilor climatice și 
protecția mediului; solicită, prin urmare, 
introducerea de noi resurse proprii bazate 
pe veniturile din licitații ale sistemului de 
comercializare a certificatelor de emisii, 
cum ar fi luarea în considerare a 
eliminării totale a alocărilor cu titlu 
gratuit ale certificatelor de emisii, o taxă 
pe carburanții maritimi și de aviație, o 
contribuție pe deșeurile de ambalaje din 
plastic nereciclate, viitorul mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon, o bază fiscală consolidată comună 
a societăților sau un precursor bazat pe 
operațiunile marilor întreprinderi, o taxă pe 
întreprinderile digitale și o taxă pe 
tranzacțiile financiare;

Or. en
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Amendamentul 300
Billy Kelleher

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își reafirmă poziția anterioară cu 
privire la candidații pentru noile resurse 
proprii și invită Comisia să propună noi 
resurse proprii care să corespundă 
obiectivelor esențiale ale UE, inclusiv lupta 
împotriva schimbărilor climatice și 
protecția mediului; solicită, prin urmare, 
introducerea de noi resurse proprii bazate 
pe veniturile din licitații ale sistemului de 
comercializare a certificatelor de emisii, o 
contribuție pe deșeurile de ambalaje din 
plastic nereciclate, viitorul mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon, o bază fiscală consolidată comună 
a societăților sau un precursor bazat pe 
operațiunile marilor întreprinderi, o taxă 
pe întreprinderile digitale și o taxă pe 
tranzacțiile financiare;

14. își reafirmă poziția anterioară cu 
privire la candidații pentru noile resurse 
proprii și invită Comisia să propună noi 
resurse proprii care să corespundă 
obiectivelor esențiale ale UE, inclusiv lupta 
împotriva schimbărilor climatice și 
protecția mediului; solicită, prin urmare, 
introducerea de noi resurse proprii bazate, 
printre altele, pe veniturile din licitații ale 
sistemului de comercializare a 
certificatelor de emisii, o contribuție pe 
deșeurile de ambalaje din plastic 
nereciclate și viitorul mecanism de ajustare 
la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon;

Or. en

Amendamentul 301
Eero Heinäluoma

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își reafirmă poziția anterioară cu 
privire la candidații pentru noile resurse 
proprii și invită Comisia să propună noi 
resurse proprii care să corespundă 
obiectivelor esențiale ale UE, inclusiv lupta 
împotriva schimbărilor climatice și 
protecția mediului; solicită, prin urmare, 
introducerea de noi resurse proprii bazate 
pe veniturile din licitații ale sistemului de 
comercializare a certificatelor de emisii, o 
contribuție pe deșeurile de ambalaje din 
plastic nereciclate, viitorul mecanism de 

14. își reafirmă poziția anterioară cu 
privire la candidații pentru noile resurse 
proprii și invită Comisia să propună, după 
o evaluare și o analiză aprofundate ale 
impactului asupra statelor membre și 
sectoarelor relevante, noi resurse proprii 
care să corespundă obiectivelor esențiale 
ale UE, inclusiv lupta împotriva 
schimbărilor climatice și protecția 
mediului; solicită, prin urmare, 
introducerea de noi resurse proprii bazate 
pe veniturile din licitații ale sistemului de 
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ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon, o bază fiscală consolidată comună 
a societăților sau un precursor bazat pe 
operațiunile marilor întreprinderi, o taxă pe 
întreprinderile digitale și o taxă pe 
tranzacțiile financiare;

comercializare a certificatelor de emisii, o 
contribuție pe deșeurile de ambalaje din 
plastic nereciclate, viitorul mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon, o bază fiscală consolidată comună 
a societăților sau un precursor bazat pe 
operațiunile marilor întreprinderi, o taxă pe 
întreprinderile digitale și o taxă pe 
tranzacțiile financiare;

Or. en

Amendamentul 302
Jens Geier

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își reafirmă poziția anterioară cu 
privire la candidații pentru noile resurse 
proprii și invită Comisia să propună noi 
resurse proprii care să corespundă 
obiectivelor esențiale ale UE, inclusiv lupta 
împotriva schimbărilor climatice și 
protecția mediului; solicită, prin urmare, 
introducerea de noi resurse proprii bazate 
pe veniturile din licitații ale sistemului de 
comercializare a certificatelor de emisii, o 
contribuție pe deșeurile de ambalaje din 
plastic nereciclate, viitorul mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon, o bază fiscală consolidată comună 
a societăților sau un precursor bazat pe 
operațiunile marilor întreprinderi, o taxă pe 
întreprinderile digitale și o taxă pe 
tranzacțiile financiare;

14. își reafirmă poziția anterioară cu 
privire la candidații pentru noile resurse 
proprii și invită Comisia să propună noi 
resurse proprii care să corespundă 
obiectivelor esențiale ale UE, inclusiv lupta 
împotriva schimbărilor climatice și 
protecția mediului; solicită, prin urmare, 
introducerea de noi resurse proprii bazate 
pe veniturile din licitații ale sistemului de 
comercializare a certificatelor de emisii, 
inclusiv pe veniturile dintr-o extindere a 
ETS asupra traficului navelor și 
avioanelor, o contribuție pe deșeurile de 
ambalaje din plastic nereciclate, viitorul 
mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon, o bază 
fiscală consolidată comună a societăților 
sau un precursor bazat pe operațiunile 
marilor întreprinderi, o taxă pe 
întreprinderile digitale și o taxă pe 
tranzacțiile financiare;

Or. en

Amendamentul 303
Manon Aubry
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Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își reafirmă poziția anterioară cu 
privire la candidații pentru noile resurse 
proprii și invită Comisia să propună noi 
resurse proprii care să corespundă 
obiectivelor esențiale ale UE, inclusiv lupta 
împotriva schimbărilor climatice și 
protecția mediului; solicită, prin urmare, 
introducerea de noi resurse proprii bazate 
pe veniturile din licitații ale sistemului de 
comercializare a certificatelor de emisii, o 
contribuție pe deșeurile de ambalaje din 
plastic nereciclate, viitorul mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon, o bază fiscală consolidată comună 
a societăților sau un precursor bazat pe 
operațiunile marilor întreprinderi, o taxă pe 
întreprinderile digitale și o taxă pe 
tranzacțiile financiare;

14. își reafirmă poziția anterioară cu 
privire la candidații pentru noile resurse 
proprii și invită Comisia să propună noi 
resurse proprii care să corespundă 
obiectivelor esențiale ale UE, inclusiv lupta 
împotriva schimbărilor climatice și 
protecția mediului; solicită, prin urmare, 
introducerea de noi resurse proprii bazate 
pe veniturile din licitații ale sistemului de 
comercializare a certificatelor de emisii, o 
contribuție pe deșeurile de ambalaje din 
plastic nereciclate, viitorul mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon, o bază fiscală consolidată comună 
a societăților și un precursor bazat pe 
operațiunile marilor întreprinderi, inclusiv 
un impozit excepțional pe profiturile 
realizate în timpul crizei, o taxă pe 
întreprinderile digitale și o taxă pe 
tranzacțiile financiare;

Or. en

Amendamentul 304
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își reafirmă poziția anterioară cu 
privire la candidații pentru noile resurse 
proprii și invită Comisia să propună noi 
resurse proprii care să corespundă 
obiectivelor esențiale ale UE, inclusiv lupta 
împotriva schimbărilor climatice și 
protecția mediului; solicită, prin urmare, 
introducerea de noi resurse proprii bazate 
pe veniturile din licitații ale sistemului de 
comercializare a certificatelor de emisii, o 
contribuție pe deșeurile de ambalaje din 
plastic nereciclate, viitorul mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 

14. își reafirmă poziția anterioară cu 
privire la candidații pentru noile resurse 
proprii și invită Comisia să efectueze un 
studiu privind posibilele noi tipuri de 
impozitare care să corespundă obiectivelor 
esențiale ale UE, inclusiv lupta împotriva 
schimbărilor climatice și protecția 
mediului; solicită, prin urmare, studiul și 
evaluarea impactului asupra introducerii 
de noi resurse proprii bazate pe veniturile 
din licitații ale sistemului de comercializare 
a certificatelor de emisii, o contribuție pe 
deșeurile de ambalaje din plastic 



AM\1209233RO.docx 161/304 PE652.496v02-00

RO

carbon, o bază fiscală consolidată comună 
a societăților sau un precursor bazat pe 
operațiunile marilor întreprinderi, o taxă pe 
întreprinderile digitale și o taxă pe 
tranzacțiile financiare;

nereciclate, viitorul mecanism de ajustare 
la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon, 
o bază fiscală consolidată comună a 
societăților sau un precursor bazat pe 
operațiunile marilor întreprinderi, o taxă pe 
întreprinderile digitale și o taxă pe 
tranzacțiile financiare;

Or. es

Amendamentul 305
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își reafirmă poziția anterioară cu 
privire la candidații pentru noile resurse 
proprii și invită Comisia să propună noi 
resurse proprii care să corespundă 
obiectivelor esențiale ale UE, inclusiv lupta 
împotriva schimbărilor climatice și 
protecția mediului; solicită, prin urmare, 
introducerea de noi resurse proprii bazate 
pe veniturile din licitații ale sistemului de 
comercializare a certificatelor de emisii, o 
contribuție pe deșeurile de ambalaje din 
plastic nereciclate, viitorul mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon, o bază fiscală consolidată comună 
a societăților sau un precursor bazat pe 
operațiunile marilor întreprinderi, o taxă pe 
întreprinderile digitale și o taxă pe 
tranzacțiile financiare;

14. își reafirmă poziția anterioară cu 
privire la candidații pentru noile resurse 
proprii și invită Comisia să propună noi 
resurse proprii care să corespundă 
obiectivelor esențiale ale UE, inclusiv lupta 
împotriva schimbărilor climatice și 
protecția mediului; solicită, prin urmare, 
introducerea de noi resurse proprii, care ar 
putea să includă, de exemplu, resurse 
bazate pe veniturile din licitații ale 
sistemului de comercializare a 
certificatelor de emisii, o contribuție pe 
deșeurile de ambalaje din plastic 
nereciclate, viitorul mecanism de ajustare 
la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon, 
o bază fiscală consolidată comună a 
societăților sau un precursor bazat pe 
operațiunile marilor întreprinderi, o taxă pe 
întreprinderile digitale sau o taxă pe 
tranzacțiile financiare;

Or. en

Amendamentul 306
Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 14
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își reafirmă poziția anterioară cu 
privire la candidații pentru noile resurse 
proprii și invită Comisia să propună noi 
resurse proprii care să corespundă 
obiectivelor esențiale ale UE, inclusiv lupta 
împotriva schimbărilor climatice și 
protecția mediului; solicită, prin urmare, 
introducerea de noi resurse proprii bazate 
pe veniturile din licitații ale sistemului de 
comercializare a certificatelor de emisii, o 
contribuție pe deșeurile de ambalaje din 
plastic nereciclate, viitorul mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon, o bază fiscală consolidată comună 
a societăților sau un precursor bazat pe 
operațiunile marilor întreprinderi, o taxă 
pe întreprinderile digitale și o taxă pe 
tranzacțiile financiare;

14. își reafirmă poziția anterioară cu 
privire la candidații pentru noile resurse 
proprii și invită Comisia să propună noi 
resurse proprii care să corespundă 
obiectivelor esențiale ale UE, inclusiv lupta 
împotriva schimbărilor climatice și 
protecția mediului; solicită, prin urmare, 
introducerea de noi resurse proprii bazate 
pe veniturile din licitații ale sistemului de 
comercializare a certificatelor de emisii, o 
contribuție pe deșeurile de ambalaje din 
plastic nereciclate, viitorul mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon și alte potențiale noi resurse 
proprii, având în vedere principiul 
subsidiarității;

Or. en

Amendamentul 307
Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își reafirmă poziția anterioară cu 
privire la candidații pentru noile resurse 
proprii și invită Comisia să propună noi 
resurse proprii care să corespundă 
obiectivelor esențiale ale UE, inclusiv lupta 
împotriva schimbărilor climatice și 
protecția mediului; solicită, prin urmare, 
introducerea de noi resurse proprii bazate 
pe veniturile din licitații ale sistemului de 
comercializare a certificatelor de emisii, o 
contribuție pe deșeurile de ambalaje din 
plastic nereciclate, viitorul mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon, o bază fiscală consolidată comună 
a societăților sau un precursor bazat pe 
operațiunile marilor întreprinderi, o taxă pe 
întreprinderile digitale și o taxă pe 

14. își reafirmă poziția anterioară cu 
privire la candidații pentru noile resurse 
proprii și invită Comisia să propună noi 
resurse proprii care să corespundă 
obiectivelor esențiale ale UE, inclusiv lupta 
împotriva schimbărilor climatice și 
protecția mediului; solicită, prin urmare, 
introducerea de noi resurse proprii bazate 
pe veniturile din licitații ale sistemului de 
comercializare a certificatelor de emisii, o 
contribuție pe deșeurile de ambalaje din 
plastic nereciclate, viitorul mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon, o bază fiscală consolidată comună 
a societăților sau un precursor bazat pe 
operațiunile marilor întreprinderi, o taxă 
UE pe întreprinderile digitale până la 
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tranzacțiile financiare; sfârșitul anului 2020 și o taxă pe 
tranzacțiile financiare;

Or. en

Amendamentul 308
José Manuel Fernandes

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își reafirmă poziția anterioară cu 
privire la candidații pentru noile resurse 
proprii și invită Comisia să propună noi 
resurse proprii care să corespundă 
obiectivelor esențiale ale UE, inclusiv lupta 
împotriva schimbărilor climatice și 
protecția mediului; solicită, prin urmare, 
introducerea de noi resurse proprii bazate 
pe veniturile din licitații ale sistemului de 
comercializare a certificatelor de emisii, o 
contribuție pe deșeurile de ambalaje din 
plastic nereciclate, viitorul mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon, o bază fiscală consolidată comună 
a societăților sau un precursor bazat pe 
operațiunile marilor întreprinderi, o taxă 
pe întreprinderile digitale și o taxă pe 
tranzacțiile financiare;

14. își reafirmă poziția anterioară cu 
privire la candidații pentru noile resurse 
proprii și invită Comisia să propună noi 
resurse proprii care să corespundă 
obiectivelor esențiale ale UE, inclusiv lupta 
împotriva schimbărilor climatice și 
protecția mediului; solicită, prin urmare, 
introducerea de noi resurse proprii bazate 
pe veniturile din licitații ale sistemului de 
comercializare a certificatelor de emisii, o 
contribuție pe deșeurile de ambalaje din 
plastic nereciclate, viitorul mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon, o bază fiscală consolidată comună 
a societăților, o taxă pe întreprinderile 
digitale și o taxă pe tranzacțiile financiare;

Or. en

Amendamentul 309
Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își reafirmă poziția anterioară cu 
privire la candidații pentru noile resurse 
proprii și invită Comisia să propună noi 
resurse proprii care să corespundă 
obiectivelor esențiale ale UE, inclusiv lupta 
împotriva schimbărilor climatice și 

14. își reafirmă poziția anterioară cu 
privire la candidații pentru noile resurse 
proprii și invită Comisia să propună noi 
resurse proprii care să corespundă 
obiectivelor esențiale ale UE, inclusiv lupta 
împotriva schimbărilor climatice și 
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protecția mediului; solicită, prin urmare, 
introducerea de noi resurse proprii bazate 
pe veniturile din licitații ale sistemului de 
comercializare a certificatelor de emisii, o 
contribuție pe deșeurile de ambalaje din 
plastic nereciclate, viitorul mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon, o bază fiscală consolidată comună 
a societăților sau un precursor bazat pe 
operațiunile marilor întreprinderi, o taxă pe 
întreprinderile digitale și o taxă pe 
tranzacțiile financiare;

protecția mediului; solicită, prin urmare, 
introducerea de noi resurse proprii bazate 
pe o contribuție pe deșeurile de ambalaje 
din plastic nereciclate, viitorul mecanism 
de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 
de carbon, o bază fiscală consolidată 
comună a societăților sau un precursor 
bazat pe operațiunile marilor întreprinderi, 
o taxă pe întreprinderile digitale și o taxă 
pe tranzacțiile financiare;

Or. en

Amendamentul 310
Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își reafirmă poziția anterioară cu 
privire la candidații pentru noile resurse 
proprii și invită Comisia să propună noi 
resurse proprii care să corespundă 
obiectivelor esențiale ale UE, inclusiv lupta 
împotriva schimbărilor climatice și 
protecția mediului; solicită, prin urmare, 
introducerea de noi resurse proprii bazate 
pe veniturile din licitații ale sistemului de 
comercializare a certificatelor de emisii, o 
contribuție pe deșeurile de ambalaje din 
plastic nereciclate, viitorul mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon, o bază fiscală consolidată comună 
a societăților sau un precursor bazat pe 
operațiunile marilor întreprinderi, o taxă pe 
întreprinderile digitale și o taxă pe 
tranzacțiile financiare;

14. își reafirmă poziția anterioară cu 
privire la candidații pentru noile resurse 
proprii și invită Comisia să propună noi 
resurse proprii care să corespundă 
obiectivelor esențiale ale UE, inclusiv lupta 
împotriva schimbărilor climatice și 
protecția mediului; solicită, prin urmare, 
introducerea de noi resurse proprii bazate 
pe veniturile din licitații ale sistemului de 
comercializare a certificatelor de emisii, o 
contribuție pe deșeurile de ambalaje din 
plastic nereciclate, o taxă pe kerosen, 
viitorul mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon, o bază 
fiscală consolidată comună a societăților 
sau un precursor bazat pe operațiunile 
marilor întreprinderi, o taxă pe 
întreprinderile digitale și o taxă pe 
tranzacțiile financiare;

Or. en

Amendamentul 311
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își reafirmă poziția anterioară cu 
privire la candidații pentru noile resurse 
proprii și invită Comisia să propună noi 
resurse proprii care să corespundă 
obiectivelor esențiale ale UE, inclusiv lupta 
împotriva schimbărilor climatice și 
protecția mediului; solicită, prin urmare, 
introducerea de noi resurse proprii bazate 
pe veniturile din licitații ale sistemului de 
comercializare a certificatelor de emisii, o 
contribuție pe deșeurile de ambalaje din 
plastic nereciclate, viitorul mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon, o bază fiscală consolidată comună 
a societăților sau un precursor bazat pe 
operațiunile marilor întreprinderi, o taxă 
pe întreprinderile digitale și o taxă pe 
tranzacțiile financiare;

14. își reafirmă poziția anterioară cu 
privire la candidații pentru noile resurse 
proprii și invită Comisia să propună noi 
resurse proprii care să corespundă 
obiectivelor esențiale ale UE, inclusiv lupta 
împotriva schimbărilor climatice și 
protecția mediului; solicită, prin urmare, 
introducerea de noi resurse proprii bazate 
pe veniturile din licitații ale sistemului de 
comercializare a certificatelor de emisii, o 
contribuție pe deșeurile de ambalaje din 
plastic nereciclate, un mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon, o bază fiscală consolidată comună 
a societăților, o taxă pe prezența digitală a 
marilor întreprinderi, o taxă pe kerosen și o 
taxă pe tranzacțiile financiare;

Or. en

Amendamentul 312
Paul Tang, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás 
Fernández, Carmen Avram, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Eero 
Heinäluoma, Pedro Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. sprijină activitatea Comisiei pentru 
elaborarea unei taxe bazate pe 
operațiunile marilor întreprinderi; 
consideră că întreprinderile 
multinaționale au putut să își sporească 
profitabilitatea datorită pieței unice a UE, 
fără să fi fost nevoite să contribuie la 
întreținerea și aprofundarea acestei piețe; 
solicită, în acest context, o taxă aplicată 
celor mai mari întreprinderi 
multinaționale cu o cifră de afaceri 
globală de 750 de milioane EUR pentru 
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utilizarea pieței unice de către acestea; 
consideră că dimensiunea acestei taxe ar 
trebui să corespundă dimensiunii 
întreprinderii și că veniturile obținute din 
această taxă ar trebui să fie utilizate 
pentru a rambursa datoria UE acumulată 
prin instrumentul Next Generation EU;

Or. en

Amendamentul 313
Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Clotilde Armand, Elisabetta Gualmini

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază că ambele tipuri de 
venituri, de mediu și de altă natură, vor fi 
esențiale pentru instituirea unei categorii 
fiabile de noi resurse proprii autentice, 
deoarece suma veniturilor produse de 
veniturile de mediu va scădea 
proporțional în timp, odată cu adoptarea 
practicilor benefice pentru climă și mediu 
de către contribuabili și, prin urmare, vor 
trebui să fie compensate cu resurse 
generate de veniturile de pe piața unică; 
subliniază că este urgent să se convină 
asupra resurselor proprii cu cele mai mari 
venituri potențiale;

Or. en

Amendamentul 314
Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. reamintește că, potrivit 
principiului universalității, orice nouă 
resursă proprie este utilizată fără 
deosebire pentru a finanța orice cheltuieli 
înregistrate în bugetul anual al Uniunii; 
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consideră că, în această privință, 
utilizarea noilor resurse proprii pentru 
rambursarea împrumuturilor UE legate 
de Instrumentul de redresare constituie o 
excepție unică și necesară de la principiul 
universalității;

Or. en

Amendamentul 315
Clotilde Armand

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. invită Comisia să țină seama de 
activele depreciate din proiectele 
energetice, care ar putea apărea în fiecare 
stat membru al UE ca urmare a tranziției; 
subliniază că, pentru a compensa 
pierderile economice legate de tranziție, 
sunt necesare investiții pentru proiectele 
energetice care au fost începute deja și 
care acționează ca soluție de tranziție de 
la combustibilii fosili la energia verde;

Or. en

Amendamentul 316
Clara Ponsatí Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. reamintește că încetinirea 
schimbărilor climatice este o provocare 
urgentă cu care UE nu se poate confrunta 
singură; în această privință, mecanismul 
de ajustare la frontieră a emisiilor de 
dioxid de carbon ar fi un instrument 
important pentru descurajarea producției 
cu amprentă mare de carbon și în țările 
terțe și ar asigura condiții de concurență 
echitabile pentru producătorii din UE 
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supuși sistemului UE de comercializare a 
certificatelor de emisii;

Or. en

Amendamentul 317
Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. regretă decizia SUA de a se retrage 
din discuțiile privind impozitul global pe 
serviciile digitale în cadrul OCDE; 
reamintește urgența și necesitatea unui 
impozit pe serviciile digitale adaptat la 
realitatea noului secol; invită Comisia 
Europeană să prezinte o nouă propunere 
europeană până la sfârșitul anului 2020;

Or. en

Amendamentul 318
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. regretă abordarea Comisiei privind 
crearea unor noi taxe europene, cum ar fi 
„taxa pe carbon” sau „taxa pe plastic”, 
care ar avea un mare impact negativ 
asupra consumatorilor și întreprinderilor 
într-un moment deja dificil pentru 
redresarea economiei grav afectate de 
criza provocată de pandemia de COVID-
19;

Or. en

Amendamentul 319
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo
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Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază că traiectoria către 
neutralitatea climatică ar trebui să 
impună o contribuție din partea tuturor 
sectoarelor economice pentru a reduce 
emisiile acestora la un nivel apropiat de 
zero și solicită Comisiei să instituie un 
instrument bazat pe principiul poluatorul 
plătește;

Or. en

Amendamentul 320
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. invită Comisia să adopte, până în 
iunie 2021, o metodologie de urmărire 
actualizată pentru a monitoriza și a 
raporta tendințele cu privire la fluxurile 
de capital destinate investițiilor 
sustenabile conform Regulamentului 
privind taxonomia UE;

Or. en

Amendamentul 321
Pierre Larrouturou, Elisabetta Gualmini

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. avertizează că Parlamentul 
European își va menține cu fermitate 
poziția de a solicita toate noile resurse 
proprii menționate în prezentul raport, cu 
scopul de a acoperi cel puțin dobânzile și 
capitalul pachetului Next Generation EU, 
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precum și de a elimina deficitul de 
finanțare al Pactului verde pe termen 
scurt și lung;

Or. en

Amendamentul 322
Paul Tang, Gilles Boyer, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Petros Kokkalis, Manon 
Aubry, Jonás Fernández, Carmen Avram, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Niels 
Fuglsang, Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Siegfried Mureșan, Pedro Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. invită toate statele membre să se 
alăture cadrului de cooperare consolidată 
pentru punerea în aplicare a taxei pe 
tranzacțiile financiare;

Or. en

Amendamentul 323
Pierre Larrouturou

Propunere de rezoluție
Punctul 14 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14c. insistă că, doar cu două resurse 
proprii, TTF și CCCTB, bugetul UE ar 
beneficia de venituri noi substanțiale și 
acest lucru aproape ar dubla bugetul UE, 
fără a solicita niciun euro în plus la 
bugetul statelor membre, și subliniază că 
acestea se completează bine reciproc, 
deoarece veniturile din CCCTB tind să 
scadă în perioada de criză, în timp ce TTF 
crește; regretă că, în ciuda 
angajamentelor asumate de Consiliul 
European în 2013 privind adoptarea unor 
noi resurse proprii, în 2020 încă nu există 
noi resurse proprii autentice; consideră că 
adoptarea unor noi resurse proprii 
autentice constituie un „moment al 
adevărului” pentru viitorul Uniunii 
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Europene și pentru credibilitatea sa 
privind agenda Pactului verde; 
reamintește că Parlamentul nu va aproba 
CFM dacă nu există un acord cu privire 
la sistemul de resurse proprii ale Uniunii 
și subliniază că, fără o finanțare serioasă 
bazată pe resurse proprii, Pactul verde 
riscă să devină un simplu exercițiu de 
dezinformare ecologică, pe care 
Parlamentul îl dezaprobă, de asemenea;

Or. en

Amendamentul 324
Pierre Larrouturou, Elisabetta Gualmini

Propunere de rezoluție
Punctul 14 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14d. observă că acele condiții aplicate 
Regatului Unit pentru a sprijini 
introducerea corecțiilor, stabilite în 
concluziile Consiliului European de la 
Fontainebleau din 1984, nu se mai aplică; 
solicită, prin urmare, eliminarea tuturor 
celorlalte mecanisme de corecție acordate 
Germaniei, Austriei, Danemarcei, Suediei 
și Țărilor de Jos, asigurând, prin urmare, 
o mai mare transparență a structurii 
bugetului UE și generând finanțare 
suplimentară pentru planul de investiții;

Or. en

Amendamentul 325
Pierre Larrouturou

Propunere de rezoluție
Punctul 14 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14e. invită Comisia să propună 
îmbunătățiri ale temeiurilor juridice 
existente sau crearea unor noi temeiuri 
juridice, astfel încât Pactul verde să poată 
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fi implementat pe toate teritoriile noastre 
începând din 2021;

Or. en

Amendamentul 326
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută eforturile Băncii Europene de 
Investiții (BEI) de a-și revizui politica de 
creditare a energiei și de a consacra 50 % 
din operațiunile sale acțiunilor climatice și 
durabilității mediului; invită BEI să se 
angajeze în direcția unei tranziții durabile 
către neutralitatea climatică, luând în 
considerare diferitele mixuri energetice ale 
statelor membre și acordând o atenție 
deosebită sectoarelor și regiunilor care sunt 
cel mai afectate de tranziție;

15. salută eforturile Băncii Europene de 
Investiții (BEI) de a-și revizui strategia în 
domeniul climei și politica de creditare a 
transporturilor și de a consacra 50 % din 
operațiunile sale acțiunilor climatice și 
durabilității mediului; invită BEI să se 
angajeze în direcția unei tranziții durabile 
către neutralitatea climatică, luând în 
considerare diferitele mixuri energetice ale 
statelor membre și acordând o atenție 
deosebită sectoarelor și regiunilor care sunt 
cel mai afectate de tranziție; invită BEI să 
sisteze sprijinul acordat pentru proiectele 
de transport nesustenabile, inclusiv 
pentru aeroporturi și autostrăzi, și să 
condiționeze sprijinul pentru 
întreprinderile cu o intensitate ridicată a 
carbonului de publicarea unor obiective 
climatice bazate pe știință și pe planuri de 
tranziție durabilă în conformitate cu 
tranziția socială și ecologică; invită BEI 
să asigure faptul că intermediarii 
financiari nu sunt expuși activităților care 
nu sunt sprijinite de BEI;

Or. en

Amendamentul 327
Eero Heinäluoma

Propunere de rezoluție
Punctul 15
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută eforturile Băncii Europene de 
Investiții (BEI) de a-și revizui politica de 
creditare a energiei și de a consacra 50 % 
din operațiunile sale acțiunilor climatice și 
durabilității mediului; invită BEI să se 
angajeze în direcția unei tranziții durabile 
către neutralitatea climatică, luând în 
considerare diferitele mixuri energetice ale 
statelor membre și acordând o atenție 
deosebită sectoarelor și regiunilor care sunt 
cel mai afectate de tranziție;

15. salută eforturile Băncii Europene de 
Investiții (BEI) de a-și revizui politica de 
creditare a energiei și de a consacra 50 % 
din operațiunile sale acțiunilor climatice și 
durabilității mediului; invită BEI să se 
angajeze în direcția unei tranziții durabile 
către neutralitatea climatică, luând în 
considerare diferitele mixuri energetice ale 
statelor membre și acordând o atenție 
deosebită sectoarelor și regiunilor care sunt 
cel mai afectate de tranziție; încurajează 
BEI să joace un rol activ în sprijinirea 
proiectelor care contribuie la o tranziție 
justă, cum ar fi cercetarea, inovarea și 
digitalizarea, accesul IMM-urilor la 
finanțare, precum și investițiile sociale și 
competențele, ținând seama în același 
timp de adiționalitatea pe care finanțarea 
acordată de BEI o poate asigura în 
combinație cu alte surse;

Or. en

Amendamentul 328
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Valérie Hayer, Billy Kelleher

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută eforturile Băncii Europene de 
Investiții (BEI) de a-și revizui politica de 
creditare a energiei și de a consacra 50 % 
din operațiunile sale acțiunilor climatice și 
durabilității mediului; invită BEI să se 
angajeze în direcția unei tranziții durabile 
către neutralitatea climatică, luând în 
considerare diferitele mixuri energetice ale 
statelor membre și acordând o atenție 
deosebită sectoarelor și regiunilor care sunt 
cel mai afectate de tranziție;

15. salută eforturile Băncii Europene de 
Investiții (BEI) de a-și revizui politica de 
creditare a energiei și de a consacra 50 % 
din operațiunile sale acțiunilor climatice și 
durabilității mediului; invită BEI să se 
angajeze în direcția unei tranziții durabile 
către neutralitatea climatică, luând în 
considerare diferitele mixuri energetice ale 
statelor membre și acordând o atenție 
deosebită sectoarelor și regiunilor care sunt 
cel mai afectate de tranziție pentru a 
elabora o metodologie clară și 
transparentă care utilizează taxonomia 
UE pentru a asigura faptul că toate 
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proiectele finanțate vor fi aliniate la 
obiectivele de temperatură ale Acordului 
de la Paris, în concordanță cu tranziția 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic și cu principiul de „a nu 
cauza prejudicii semnificative” pentru 
biodiversitate și ecosisteme;

Or. en

Amendamentul 329
Pierre Larrouturou, Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută eforturile Băncii Europene 
de Investiții (BEI) de a-și revizui politica 
de creditare a energiei și de a consacra 50 
% din operațiunile sale acțiunilor climatice 
și durabilității mediului; invită BEI să se 
angajeze în direcția unei tranziții durabile 
către neutralitatea climatică, luând în 
considerare diferitele mixuri energetice ale 
statelor membre și acordând o atenție 
deosebită sectoarelor și regiunilor care sunt 
cel mai afectate de tranziție;

15. salută adoptarea de către Banca 
Europeană de Investiții (BEI) a noii sale 
politici de creditare a energiei și 
consacrarea a 50 % din operațiunile sale 
acțiunilor climatice și durabilității 
mediului; invită BEI să se angajeze în 
direcția unei tranziții durabile către 
neutralitatea climatică, luând în considerare 
diferitele mixuri energetice ale statelor 
membre și acordând o atenție deosebită 
sectoarelor și regiunilor care sunt cel mai 
afectate de tranziție; solicită o revizuire a 
strategiei de punere în aplicare în 2020 
pentru alinierea la Acordul de la Paris, 
inclusiv o foaie de parcurs concretă 
pentru realizarea obiectivului granular de 
50 % până în 2025, precum și garanții 
pentru neutralitatea climatică a celorlalte 
împrumuturi, în urma unui proces de 
consultare publică deschis și transparent;

Or. en

Amendamentul 330
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 15
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută eforturile Băncii Europene de 
Investiții (BEI) de a-și revizui politica de 
creditare a energiei și de a consacra 50 % 
din operațiunile sale acțiunilor climatice și 
durabilității mediului; invită BEI să se 
angajeze în direcția unei tranziții durabile 
către neutralitatea climatică, luând în 
considerare diferitele mixuri energetice ale 
statelor membre și acordând o atenție 
deosebită sectoarelor și regiunilor care sunt 
cel mai afectate de tranziție;

15. salută eforturile Băncii Europene de 
Investiții (BEI) de a-și revizui politica de 
creditare a energiei și de a consacra 50 % 
din operațiunile sale acțiunilor climatice și 
durabilității mediului; invită BEI să se 
angajeze în direcția unei tranziții durabile 
către neutralitatea climatică, luând în 
considerare diferitele mixuri energetice ale 
statelor membre și acordând o atenție 
deosebită sectoarelor și regiunilor care sunt 
cel mai afectate de tranziție; remarcă 
declarația recentă făcută de președintele 
BEI, Werner Hoyer, potrivit căreia banca 
a epuizat spațiul de creditare și este 
necesară o consolidare a bazei de capital 
a BEI în vederea continuării proiectelor 
ambițioase care stau la baza tranziției 
către o economie durabilă;

Or. en

Amendamentul 331
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută eforturile Băncii Europene de 
Investiții (BEI) de a-și revizui politica de 
creditare a energiei și de a consacra 50 % 
din operațiunile sale acțiunilor climatice și 
durabilității mediului; invită BEI să se 
angajeze în direcția unei tranziții durabile 
către neutralitatea climatică, luând în 
considerare diferitele mixuri energetice ale 
statelor membre și acordând o atenție 
deosebită sectoarelor și regiunilor care sunt 
cel mai afectate de tranziție;

15. salută eforturile Băncii Europene de 
Investiții (BEI) de a-și revizui politica de 
creditare și de a consacra 50 % din 
operațiunile sale acțiunilor climatice și 
durabilității mediului; invită BEI să se 
angajeze în direcția unei tranziții durabile 
către neutralitatea climatică, luând în 
considerare diferitele mixuri energetice ale 
statelor membre și acordând o atenție 
deosebită sectoarelor și regiunilor care sunt 
cel mai afectate de tranziție; invită BEI să 
utilizeze taxonomia UE pentru a se 
asigura că toate proiectele finanțate 
respectă principiul de „a nu cauza 
prejudicii” și să își alinieze activitățile la 
obiectivele și principiile Acordului de la 
Paris, astfel cum se stabilește în „Foaia sa 
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de parcurs ca bancă europeană pentru 
climă”;

Or. en

Amendamentul 332
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută eforturile Băncii Europene de 
Investiții (BEI) de a-și revizui politica de 
creditare a energiei și de a consacra 50 % 
din operațiunile sale acțiunilor climatice și 
durabilității mediului; invită BEI să se 
angajeze în direcția unei tranziții durabile 
către neutralitatea climatică, luând în 
considerare diferitele mixuri energetice ale 
statelor membre și acordând o atenție 
deosebită sectoarelor și regiunilor care sunt 
cel mai afectate de tranziție;

15. salută rolul BEI în Planul de 
investiții al Pactului verde european și în 
Mecanismul pentru o tranziție justă, cu 
condiția ca BEI să își mențină ratingul 
AAA; salută eforturile Băncii Europene de 
Investiții (BEI) de a-și revizui politica de 
creditare a energiei și de a consacra 50 % 
din operațiunile sale acțiunilor climatice și 
durabilității mediului; invită BEI să se 
angajeze în direcția unei tranziții durabile 
către neutralitatea climatică, luând în 
considerare diferitele mixuri energetice ale 
statelor membre și acordând o atenție 
deosebită sectoarelor și regiunilor care sunt 
cel mai afectate de tranziție; subliniază că 
BEI rămâne o bancă de investiții bazată 
pe cerere;

Or. en

Amendamentul 333
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik 
Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută eforturile Băncii Europene de 
Investiții (BEI) de a-și revizui politica de 
creditare a energiei și de a consacra 50 % 
din operațiunile sale acțiunilor climatice și 
durabilității mediului; invită BEI să se 
angajeze în direcția unei tranziții durabile 

15. salută eforturile Băncii Europene de 
Investiții (BEI) de a-și revizui politica de 
creditare a energiei și de a consacra 50 % 
din operațiunile sale acțiunilor climatice și 
durabilității mediului; invită BEI să se 
angajeze în direcția unei tranziții durabile 
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către neutralitatea climatică, luând în 
considerare diferitele mixuri energetice ale 
statelor membre și acordând o atenție 
deosebită sectoarelor și regiunilor care sunt 
cel mai afectate de tranziție;

către neutralitatea climatică, luând în 
considerare diferitele mixuri energetice ale 
statelor membre și acordând o atenție 
deosebită sectoarelor și regiunilor care sunt 
cel mai afectate de tranziție; invită BEI să 
își revizuiască și să își modifice definițiile 
pentru acțiunile climatice, și anume 
definițiile pentru finanțarea durabilității 
mediului, în conformitate cu taxonomia 
UE;

Or. en

Amendamentul 334
Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută eforturile Băncii Europene de 
Investiții (BEI) de a-și revizui politica de 
creditare a energiei și de a consacra 50 % 
din operațiunile sale acțiunilor climatice și 
durabilității mediului; invită BEI să se 
angajeze în direcția unei tranziții durabile 
către neutralitatea climatică, luând în 
considerare diferitele mixuri energetice ale 
statelor membre și acordând o atenție 
deosebită sectoarelor și regiunilor care sunt 
cel mai afectate de tranziție;

15. salută eforturile Băncii Europene de 
Investiții (BEI) de a-și revizui politica de 
creditare a energiei și de a consacra 50 % 
din operațiunile sale acțiunilor climatice și 
durabilității mediului; invită BEI să se 
angajeze în direcția unei tranziții durabile 
către neutralitatea climatică și a respectării 
Acordului de la Paris, în special să 
contribuie în mod echitabil la obiectivul 
privind temperatura, de a limita încălzirea 
globală la 1,5 °C, prin reducerea emisiilor 
Uniunii cu 65 % până în 2030 în 
comparație cu 1990, luând în considerare 
diferitele mixuri energetice ale statelor 
membre și acordând o atenție deosebită 
sectoarelor și regiunilor care sunt cel mai 
afectate de tranziție;

Or. en

Amendamentul 335
Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 15
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută eforturile Băncii Europene de 
Investiții (BEI) de a-și revizui politica de 
creditare a energiei și de a consacra 50 % 
din operațiunile sale acțiunilor climatice și 
durabilității mediului; invită BEI să se 
angajeze în direcția unei tranziții durabile 
către neutralitatea climatică, luând în 
considerare diferitele mixuri energetice ale 
statelor membre și acordând o atenție 
deosebită sectoarelor și regiunilor care sunt 
cel mai afectate de tranziție;

15. salută eforturile Băncii Europene de 
Investiții (BEI) de a-și revizui politica de 
creditare a energiei, de a consacra 50 % din 
operațiunile sale acțiunilor climatice și 
durabilității mediului, de a sista sprijinul 
financiar pentru proiectele legate de 
combustibilii fosili până la sfârșitul 
anului 2021 și de a-și alinia întregul 
portofoliu, inclusiv operațiunile FEI, la 
obiectivele Acordului de la Paris; invită 
BEI să se angajeze în direcția unei tranziții 
durabile către neutralitatea climatică, luând 
în considerare diferitele mixuri energetice 
ale statelor membre și acordând o atenție 
deosebită sectoarelor și regiunilor care sunt 
cel mai afectate de tranziție;

Or. en

Amendamentul 336
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută eforturile Băncii Europene de 
Investiții (BEI) de a-și revizui politica de 
creditare a energiei și de a consacra 50 % 
din operațiunile sale acțiunilor climatice și 
durabilității mediului; invită BEI să se 
angajeze în direcția unei tranziții durabile 
către neutralitatea climatică, luând în 
considerare diferitele mixuri energetice ale 
statelor membre și acordând o atenție 
deosebită sectoarelor și regiunilor care sunt 
cel mai afectate de tranziție;

15. salută eforturile Băncii Europene de 
Investiții (BEI) de a-și revizui politica de 
creditare a energiei și de a consacra 50 % 
din operațiunile sale acțiunilor climatice și 
durabilității mediului, invitând la 
respectarea principiului durabilității și a 
principiului de a nu cauza prejudicii 
semnificative în toate activitățile BEI; 
invită BEI să se angajeze în direcția unei 
tranziții durabile către neutralitatea 
climatică și economia circulară, luând în 
considerare diferitele mixuri energetice ale 
statelor membre și acordând o atenție 
deosebită sectoarelor și regiunilor care sunt 
cel mai afectate de tranziție;

Or. en
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Amendamentul 337
Marek Belka

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută eforturile Băncii Europene de 
Investiții (BEI) de a-și revizui politica de 
creditare a energiei și de a consacra 50 % 
din operațiunile sale acțiunilor climatice și 
durabilității mediului; invită BEI să se 
angajeze în direcția unei tranziții durabile 
către neutralitatea climatică, luând în 
considerare diferitele mixuri energetice ale 
statelor membre și acordând o atenție 
deosebită sectoarelor și regiunilor care sunt 
cel mai afectate de tranziție;

15. salută eforturile Băncii Europene de 
Investiții (BEI) de a-și revizui politica de 
creditare a energiei și de a consacra 50 % 
din operațiunile sale acțiunilor climatice și 
durabilității mediului; invită BEI să se 
angajeze în direcția unei tranziții durabile 
către neutralitatea climatică, luând în 
considerare diferitele mixuri energetice ale 
statelor membre și acordând o atenție 
deosebită sectoarelor și regiunilor care sunt 
cel mai afectate de tranziție; subliniază că 
este nevoie ca BEI să includă diverse părți 
interesate în stabilirea necesității 
proiectelor care trebuie să fie cofinanțate 
de aceasta;

Or. en

Amendamentul 338
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută eforturile Băncii Europene 
de Investiții (BEI) de a-și revizui politica 
de creditare a energiei și de a consacra 50 
% din operațiunile sale acțiunilor 
climatice și durabilității mediului; invită 
BEI să se angajeze în direcția unei 
tranziții durabile către neutralitatea 
climatică, luând în considerare diferitele 
mixuri energetice ale statelor membre și 
acordând o atenție deosebită sectoarelor și 
regiunilor care sunt cel mai afectate de 
tranziție;

15. salută deciziile adoptate la 
14 noiembrie 2019 de Consiliul de 
administrație al BEI pentru a alinia 
politica băncii la obiectivul de limitare a 
încălzirii globale la maximum 1,5 °C 
peste nivelurile preindustriale; salută 
revizuirea politicii de creditare a energiei 
a Băncii Europene de Investiții (BEI), 
solicită o foaie de parcurs concretă pentru 
realizarea obiectivului granular de 50 % 
consacrat acțiunilor climatice și 
durabilității mediului până în 2025, 
precum și garanții pentru neutralitatea 
climatică a celorlalte împrumuturi, în 
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urma unui proces de consultare publică 
deschis și transparent;

Or. en

Amendamentul 339
Billy Kelleher

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută eforturile Băncii Europene de 
Investiții (BEI) de a-și revizui politica de 
creditare a energiei și de a consacra 50 % 
din operațiunile sale acțiunilor climatice și 
durabilității mediului; invită BEI să se 
angajeze în direcția unei tranziții durabile 
către neutralitatea climatică, luând în 
considerare diferitele mixuri energetice ale 
statelor membre și acordând o atenție 
deosebită sectoarelor și regiunilor care sunt 
cel mai afectate de tranziție;

15. salută eforturile Băncii Europene de 
Investiții (BEI) de a-și revizui politica de 
creditare a energiei și de a consacra 50 % 
din operațiunile sale acțiunilor climatice și 
durabilității mediului; salută 
angajamentul BEI de a sista finanțarea 
proiectelor energetice legate de 
combustibilii fosili până în 2021; invită 
BEI să se angajeze în direcția unei tranziții 
durabile către neutralitatea climatică, luând 
în considerare diferitele mixuri energetice 
ale statelor membre și acordând o atenție 
deosebită sectoarelor și regiunilor care sunt 
cel mai afectate de tranziție;

Or. en

Amendamentul 340
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută eforturile Băncii Europene 
de Investiții (BEI) de a-și revizui politica 
de creditare a energiei și de a consacra 50 
% din operațiunile sale acțiunilor climatice 
și durabilității mediului; invită BEI să se 
angajeze în direcția unei tranziții durabile 
către neutralitatea climatică, luând în 
considerare diferitele mixuri energetice ale 
statelor membre și acordând o atenție 
deosebită sectoarelor și regiunilor care 

15. avertizează că eforturile Băncii 
Europene de Investiții (BEI) de a-și revizui 
politica de creditare a energiei și de a 
consacra 50 % din operațiunile sale 
acțiunilor climatice și durabilității mediului 
ar putea conduce la bule ale activelor pe 
piețele vizate respective; invită BEI să 
respecte diferitele mixuri energetice ale 
statelor membre;
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sunt cel mai afectate de tranziție;

Or. en

Amendamentul 341
Mick Wallace, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută eforturile Băncii Europene 
de Investiții (BEI) de a-și revizui politica 
de creditare a energiei și de a consacra 50 
% din operațiunile sale acțiunilor climatice 
și durabilității mediului; invită BEI să se 
angajeze în direcția unei tranziții durabile 
către neutralitatea climatică, luând în 
considerare diferitele mixuri energetice 
ale statelor membre și acordând o atenție 
deosebită sectoarelor și regiunilor care sunt 
cel mai afectate de tranziție;

15. salută faptul că Banca Europeană 
de Investiții (BEI) și-a revizuit politica de 
creditare a energiei pentru a consacra 50 % 
din operațiunile sale acțiunilor climatice și 
durabilității mediului; invită BEI să se 
angajeze în direcția unei tranziții durabile 
către zero emisii reale până în 2040, 
acordând o atenție deosebită sectoarelor și 
regiunilor care sunt cel mai afectate de 
tranziție;

Or. en

Amendamentul 342
Martin Hojsík, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută eforturile Băncii Europene de 
Investiții (BEI) de a-și revizui politica de 
creditare a energiei și de a consacra 50 % 
din operațiunile sale acțiunilor climatice și 
durabilității mediului; invită BEI să se 
angajeze în direcția unei tranziții durabile 
către neutralitatea climatică, luând în 
considerare diferitele mixuri energetice ale 
statelor membre și acordând o atenție 
deosebită sectoarelor și regiunilor care sunt 
cel mai afectate de tranziție;

15. salută eforturile Băncii Europene de 
Investiții (BEI) de a-și revizui strategia în 
domeniul climei, politica de creditare a 
transporturilor și a energiei și de a 
consacra 50 % din operațiunile sale 
acțiunilor climatice și durabilității 
mediului; invită BEI să se angajeze în 
direcția unei tranziții durabile către 
neutralitatea climatică, luând în considerare 
diferitele mixuri energetice ale statelor 
membre și acordând o atenție deosebită 
sectoarelor și regiunilor care sunt cel mai 
afectate de tranziție;

Or. en
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Amendamentul 343
Pierre Larrouturou

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază că, având în vedere 
nivelul de finanțare al băncii pentru 
proiectele care sprijină și protejează 
mediul natural și bunăstarea oamenilor, 
în valoare de 16,52 miliarde EUR în 
201923a, în conformitate cu un 
angajament până la acel moment pentru o 
cotă de 25 % din finanțarea sa destinată 
în acest scop, luat în considerare 
împreună cu angajamentul său de a 
majora această cotă la 50 %, capacitatea 
respectivă va crește cu maximum 16 
miliarde EUR, în timp ce nevoile de 
finanțare pentru realizarea neutralității 
emisiilor de dioxid de carbon până în 
2050 se ridică la 660 de miliarde EUR/an; 
reamintește că reacția băncii la pandemia 
de COVID-19 ar trebui să conducă la 
investiții în valoare de 240 de miliarde 
EUR și a fost posibilă în câteva 
săptămâni;
__________________
23a 
https://www.eib.org/en/about/priorities/cli
mate-and-
environment/environment/index.htm

Or. en

Amendamentul 344
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. ia act de documentul de poziție al 
BEI din 15 iunie 2020 și își reiterează 
apelul pentru măsuri ambițioase și 
obligatorii, în special pentru 
condiționarea sprijinului de măsurile de 
eliminare treptată în conformitate cu 
obiectivele de carbonizare ale UE pentru 
2050, precum și pentru consolidarea 
criteriilor de eligibilitate pentru acțiuni 
climatice cu scopul de a evita riscul ca 
investițiile să nu conducă la reduceri 
semnificative ale gazelor cu efect de seră 
(GES); în plus, solicită ca toți 
intermediarii financiari care primesc 
finanțare BEI să aibă un plan de 
decarbonizare;

Or. en

Amendamentul 345
Clotilde Armand

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază că finanțarea necesară 
pentru realizarea neutralității emisiilor de 
dioxid de carbon până în 2050 se ridică la 
500 de miliarde EUR/an și insistă că cel 
puțin jumătate din aceasta ar trebui să fie 
atrasă din investiții private; consideră că 
dialogurile specifice între sectoarele 
public și privat, precum și între instituțiile 
financiare și reprezentanții industriei ar 
trebui să faciliteze investițiile private în 
proiecte sustenabile; aceste dialoguri se 
vor baza pe constatările cercetării 
științifice, care ar trebui să primească, de 
asemenea, finanțare în cadrul SEIP;

Or. en
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Amendamentul 346
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. solicită ca BEI să prevadă praguri 
de intrare mai mici pentru finanțarea 
durabilă, cu scopul de a permite și IMM-
urilor să aibă acces la investițiile sale și să 
sporească eficacitatea acestora; invită 
Comisia ca, în sinergie cu BEI și cu 
băncile naționale de promovare, să 
canalizeze în mod direct cel puțin 40 % 
din finanțarea generată de Pactul verde 
către programe transparente și ușor de 
accesat destinate IMM-urilor și 
microîntreprinderilor europene;

Or. en

Amendamentul 347
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Carmen Avram, Evelyn 
Regner, Alfred Sant, Pierre Larrouturou, Joachim Schuster, Csaba Molnár, Aurore 
Lalucq, Siegfried Mureșan, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. consideră că, pentru ca BEI să 
joace un rol de succes în finanțarea 
Pactului verde, este esențială o abordare 
ascendentă și participativă, precum și o 
mai bună coordonare cu diversele părți 
interesate, cum ar fi autoritățile locale și 
regionale și reprezentanții societății civile;

Or. en

Amendamentul 348
Siegfried Mureșan
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Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază că reacția BEI la 
pandemia de COVID-19 ar trebui să fie în 
concordanță cu obiectivele SEIP; observă, 
totuși, că nu toate proiectele finanțate pot 
să contribuie la realizarea obiectivelor 
climatice ale UE și insistă că acest lucru 
nu ar trebui să împiedice finanțarea lor;

Or. en

Amendamentul 349
Martin Hojsík, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. invită BEI să sisteze sprijinul 
acordat pentru proiectele de transport 
nesustenabile și să condiționeze sprijinul 
pentru marile întreprinderi cu o 
intensitate ridicată a carbonului de 
adoptarea și publicarea unor planuri de 
tranziție verificabile pentru realizarea 
obiectivelor de neutralitate climatică;

Or. en

Amendamentul 350
Pierre Larrouturou

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. reamintește că, din 2015, au fost 
create fonduri în valoare de peste 2 600 de 
miliarde EUR de către BCE, fără nicio 
condiție ca acestea să alimenteze 
economia reală, să creeze locuri de 
muncă sau să finanțeze acțiuni climatice 
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ori să contribuie la realizarea obiectivelor 
de dezvoltare durabilă, ceea ce a făcut ca 
doar 11 % din aceste sume să ajungă în 
economia reală; reamintește că, în 2008, 
au fost găsite soluții tehnice în mai puțin 
de o săptămână în câteva țări pentru a 
asigura faptul că fondurile în valoare de 
1 000 de miliarde EUR create de BCE vor 
fi canalizate pentru salvarea băncilor; 
reamintește că, în 2020, chiar înainte de 
lansarea PEPP în contextul pandemiei de 
COVID-19 (1 350 de miliarde EUR 
anunțate în perioada 18 martie -
 19 iunie), BCE a decis să își majoreze 
bilanțul cu o sumă suplimentară de 240 
de miliarde EUR24a; reamintește că, la 
18 iunie, BCE a acordat împrumuturi 
suplimentare în valoare de 1 308 miliarde 
EUR la o rată de dobândă negativă (-1 %) 
în contextul programului său TLTRO; 
insistă că crearea de capital de către BCE 
ar putea să fie înjumătățită și să aibă un 
impact mai bun asupra stabilității 
economiei, precum și să limiteze 
scurgerile speculative, dacă aceste volume 
sunt canalizate către investiții pentru 
climă și locuri de muncă prin intermediul 
băncii europene pentru climă;
__________________
24a 
https://www.lalibre.be/economie/placemen
ts/la-bce-va-racheter-20-milliards-d-
euros-de-dettes-chaque-mois-
5d7a30ecd8ad5847dc99577d

Or. en

Amendamentul 351
Rasmus Andresen, Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. reamintește că revizuirea politicii 
de creditare a transporturilor a BEI este o 
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prioritate-cheie și solicită adoptarea 
rapidă a unei noi politici de finanțare a 
transporturilor pentru a sprijini 
decarbonizarea sectorului transporturilor 
al UE până în 2050, inclusiv prin sistarea 
sprijinului BEI pentru aeronavele 
alimentate cu kerosen și prin corelarea 
sprijinului BEI pentru aeroporturi cu 
condiția ca aeroporturile să nu crească 
capacitatea; solicită punerea în aplicare a 
unor politici noi în sectoarele industriale 
cu o intensitate ridicată a carbonului în 
care este implicată BEI, cum ar fi sectorul 
cimentului, cel petrochimic și industria 
siderurgică, punând accentul pe 
sustenabilitatea și tranziția acestor 
sectoare și pe promovarea economiei 
circulare bazate pe cicluri de materiale 
netoxice, în vederea alinierii tuturor 
împrumuturilor sectoriale la realizarea 
neutralității climatice cel târziu până în 
2050; invită BEI să comunice anual 
partea din activele sale care finanțează 
activitățile care se califică drept durabile 
din punctul de vedere al mediului 
conform taxonomiei UE;

Or. en

Amendamentul 352
Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. subliniază că, pentru ca SEIP să 
fie eficace, UE trebuie să colaboreze cu 
partenerii săi de finanțare, inclusiv cu 
BEI, BERD, băncile naționale de 
promovare și alte instituții financiare 
internaționale; salută strategia energetică 
adoptată de Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în 
2018, care plasează decarbonizarea în 
centrul operațiunilor sale în acest sector, 
precum și al ratei de finanțare a 
combaterii schimbărilor climatice de către 
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BERD de 46 % în 2019;
Or. en

Amendamentul 353
Pierre Larrouturou

Propunere de rezoluție
Punctul 15 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15c. reamintește că, pentru ca BEI - 
banca europeană pentru climă să își 
poată majora substanțial creditarea, 
aceasta trebuie să aibă noi capitaluri 
proprii, dar că un număr mare de state 
membre nu doresc să își majoreze 
participarea la capitalul BEI; reamintește 
că, deși BCE nu are dreptul de a deveni 
acționar al BEI, nimic nu o poate 
împiedica să furnizeze BEI cvasicapital 
prin împrumuturi subordonate; subliniază 
că, dacă ar furniza cvasicapital în valoare 
de 100 de miliarde, BCE ar majora 
capitalurile proprii ale BEI cu 50 de 
miliarde, permițând BEI - banca 
europeană pentru climă să elaboreze o 
politică de creditare mult mai ambițioasă, 
crescând treptat până la o capacitate de 
creditare fără dobândă de 300 de miliarde 
pe an, ceea ce ar avea o contribuție mult 
mai semnificativă la satisfacerea nevoii de 
investiții estimată la cel puțin 660 de 
miliarde pe an; invită Comisia 
Europeană, BCE și BEI să studieze 
posibilitatea ca BCE să consolideze 
cvasicapitalul BEI - banca europeană 
pentru climă (sau al unei filiale a BEI 
dedicate în mod specific climei), precum și 
orice altă soluție tehnică ce ar permite 
obținerea acestor volume de creditare;

Or. en

Amendamentul 354
Rasmus Andresen, Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 15 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15c. ia act, de asemenea, de strategia 
energetică adoptată de Banca Europeană 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
(BERD) în 2018 și de rata de finanțare a 
combaterii schimbărilor climatice de către 
BERD de 46 % în 2019;

Or. en

Amendamentul 355
Pierre Larrouturou

Propunere de rezoluție
Punctul 15 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15d. solicită consolidarea urgentă a 
competențelor Parlamentului European 
în materie de orientare strategică și 
politici ale BEI, pentru a asigura 
controlul democratic al investițiilor;

Or. en

Amendamentul 356
Mick Wallace, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. recunoaște rolul important al 
băncilor și instituțiilor naționale de 
promovare și al instituțiilor financiare 
internaționale (IFI) în finanțarea 
proiectelor sustenabile, contribuind astfel 
la realizarea obiectivelor Acordului de la 
Paris;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 357
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. recunoaște rolul important al 
băncilor și instituțiilor naționale de 
promovare și al instituțiilor financiare 
internaționale (IFI) în finanțarea 
proiectelor sustenabile, contribuind astfel 
la realizarea obiectivelor Acordului de la 
Paris;

16. recunoaște rolul important al 
băncilor și instituțiilor naționale de 
promovare și al instituțiilor financiare 
internaționale (IFI) în finanțarea 
proiectelor sustenabile, contribuind astfel 
la realizarea obiectivelor Acordului de la 
Paris; subliniază că, având în vedere 
experiența și capabilitățile lor la nivel 
național și regional, băncile și instituțiile 
naționale de promovare pot contribui la 
maximizarea impactului fondurilor 
publice și pot fi selectate ca parteneri de 
implementare în cadrul InvestEU pentru 
a contribui la realizarea obiectivelor 
climatice ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 358
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Valérie Hayer, Billy Kelleher

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. recunoaște rolul important al 
băncilor și instituțiilor naționale de 
promovare și al instituțiilor financiare 
internaționale (IFI) în finanțarea 
proiectelor sustenabile, contribuind astfel 
la realizarea obiectivelor Acordului de la 
Paris;

16. recunoaște rolul important al 
băncilor și instituțiilor naționale de 
promovare și al instituțiilor financiare 
internaționale (IFI) în finanțarea 
proiectelor sustenabile din cadrul Pactului 
verde legate de SEIP, contribuind astfel la 
realizarea obiectivelor Acordului de la 
Paris; subliniază că Banca Europeană 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
(BERD) poate contribui la realizarea 
SEIP și la mobilizarea investițiilor în 
Europa și în afara acesteia pentru 
protecția climei și a mediului;
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Or. en

Amendamentul 359
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. recunoaște rolul important al 
băncilor și instituțiilor naționale de 
promovare și al instituțiilor financiare 
internaționale (IFI) în finanțarea 
proiectelor sustenabile, contribuind astfel 
la realizarea obiectivelor Acordului de la 
Paris;

16. recunoaște rolul important al 
băncilor și instituțiilor naționale de 
promovare și al instituțiilor financiare 
internaționale (IFI) în finanțarea 
proiectelor sustenabile, contribuind astfel 
la realizarea obiectivelor Acordului de la 
Paris și a celorlalte obiective de mediu ale 
UE; subliniază importanța asigurării 
sprijinului tehnic local pentru promotorii 
de proiecte și pentru inovare, precum și 
rolul pepinierelor de proiecte, care 
contribuie la maturizarea proiectelor 
pentru a primi finanțare;

Or. en

Amendamentul 360
Clotilde Armand

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. recunoaște rolul important al 
băncilor și instituțiilor naționale de 
promovare și al instituțiilor financiare 
internaționale (IFI) în finanțarea 
proiectelor sustenabile, contribuind astfel 
la realizarea obiectivelor Acordului de la 
Paris;

16. recunoaște rolul important al 
băncilor și instituțiilor naționale de 
promovare și al instituțiilor financiare 
internaționale (IFI) în finanțarea 
proiectelor sustenabile, contribuind astfel 
la realizarea obiectivelor Acordului de la 
Paris; subliniază că finanțarea IMM-
urilor este esențială pentru punerea în 
aplicare cu succes a SEIP;

Or. en
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Amendamentul 361
Paul Tang, Sirpa Pietikäinen, Petros Kokkalis, Carmen Avram, Evelyn Regner, Csaba 
Molnár, Aurore Lalucq, Siegfried Mureșan, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, 
Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. recunoaște rolul important al 
băncilor și instituțiilor naționale de 
promovare și al instituțiilor financiare 
internaționale (IFI) în finanțarea 
proiectelor sustenabile, contribuind astfel 
la realizarea obiectivelor Acordului de la 
Paris;

16. recunoaște rolul important al 
băncilor și instituțiilor naționale de 
promovare și al instituțiilor financiare 
internaționale (IFI), inclusiv al Băncii 
Europene pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare și al Băncii Mondiale, în 
finanțarea proiectelor sustenabile, 
contribuind astfel la realizarea obiectivelor 
Acordului de la Paris;

Or. en

Amendamentul 362
Pierre Larrouturou, Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. recunoaște rolul important al 
băncilor și instituțiilor naționale de 
promovare și al instituțiilor financiare 
internaționale (IFI) în finanțarea 
proiectelor sustenabile, contribuind astfel 
la realizarea obiectivelor Acordului de la 
Paris;

16. (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. en

Amendamentul 363
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Propunere de rezoluție
Punctul 16
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. recunoaște rolul important al 
băncilor și instituțiilor naționale de 
promovare și al instituțiilor financiare 
internaționale (IFI) în finanțarea 
proiectelor sustenabile, contribuind astfel 
la realizarea obiectivelor Acordului de la 
Paris;

16. recunoaște rolul important al 
politicilor monetare solide, al unei mase 
monetare stabile, al prețurilor stabile și al 
ratelor normale ale dobânzii în finanțarea 
proiectelor sustenabile, care necesită 
perioade mai îndelungate și care au 
preferințe de timp mai scăzute;

Or. en

Amendamentul 364
Pierre Larrouturou, Siegfried Mureșan, Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază, de asemenea, 
avantajele băncilor naționale de 
promovare la conceperea, gestionarea și 
finanțarea proiectelor relativ mai mici, 
care rezultă din experiența lor în acest 
domeniu; salută, prin urmare, implicarea 
lor în diferite aspecte ale Planului de 
investiții pentru o Europă durabilă, fiind 
organismele cele mai adecvate pentru a 
canaliza investițiile la nivel european pe 
teren la scară locală;

Or. en

Amendamentul 365
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază importanța facilitării 
accesului la finanțarea publică și privată 
pentru a sprijini creșterea investițiilor 
ecologice, dezvoltarea și accesul la 
instrumentele de digitalizare, modernizare 
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și inovare care vor permite fermierilor, 
sectorului agricol și zonelor rurale să facă 
față provocărilor și să profite de 
oportunitățile legate de atingerea 
obiectivelor și nivelului de ambiție ale 
Pactului verde european;

Or. en

Amendamentul 366
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. observă că investițiile publice pot 
contribui la redresarea și reziliența 
durabile atunci când finanțarea este 
orientată către investiții verzi, cum ar fi 
rețelele electrice, superrețelele și rețelele 
inteligente, rețelele feroviare și căile 
ferate, eficiența energetică, proiectele de 
economie circulară;

Or. en

Amendamentul 367
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. invită statele membre să creeze 
autorități independente de supraveghere a 
redresării și a rezilienței pentru a 
monitoriza punerea în aplicare a 
fondurilor europene de redresare;

Or. en

Amendamentul 368
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček
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Propunere de rezoluție
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. subliniază că, la elaborarea 
planurilor naționale, la alocarea 
fondurilor și în perspectiva financiară pe 
termen mai lung, trebuie să se ia în 
considerare diferențele între punctele de 
plecare și potențialul de dezvoltare ale 
diferitelor regiuni și state membre;

Or. en

Amendamentul 369
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, 
Valérie Hayer, Paul Tang, Billy Kelleher

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. reamintește declarația președintelui 
BCE potrivit căreia BCE sprijină 
dezvoltarea unei taxonomii ca modalitate 
de facilitare a încorporării aspectelor legate 
de mediu în portofoliile băncilor centrale; 
invită BCE să evalueze fezabilitatea 
includerii criteriilor de durabilitate în 
cadrul său de norme privind garanțiile și în 
exercițiul său anual de simulare a crizei, 
evaluând, în același timp, modalitățile de 
orientare a creditării către investițiile în 
tranziție energetică și de reconstruire a unei 
economii durabile în urma crizei provocate 
de pandemia de COVID-19;

17. consideră că combaterea 
schimbărilor climatice și promovarea 
sustenabilității țin de competența BCE și 
reamintește declarația președintelui 
acesteia, potrivit căreia BCE sprijină 
dezvoltarea unei taxonomii ca modalitate 
de facilitare a încorporării aspectelor legate 
de mediu în portofoliile băncilor centrale, 
și salută nivelul de ambiție manifestat în 
răspunsul recent al Eurosistem la 
consultările publice efectuate de Comisia 
Europeană cu privire la strategia 
reînnoită de finanțare durabilă și la 
revizuirea Directivei privind prezentarea 
de informații nefinanciare; invită BCE să 
efectueze revizuirea strategiei sale de 
politică monetară pentru a alinia cadrul 
său de norme privind garanțiile și exercițiul 
său anual de simulare a crizei la Acordul 
de la Paris și să comunice anual nivelul 
său de aliniere la Acordul de la Paris, 
stabilind totodată o foaie de parcurs clară 
cu obiective, utilizând în mod adecvat 
taxonomia UE pentru aceste acțiuni, dacă 
este cazul, și evaluând, în același timp, 
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modalitățile de orientare a creditării către 
investițiile în tranziție energetică și de 
reconstruire a unei economii durabile în 
urma crizei provocate de pandemia de 
COVID-19;

Or. en

Amendamentul 370
Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. reamintește declarația președintelui 
BCE potrivit căreia BCE sprijină 
dezvoltarea unei taxonomii ca modalitate 
de facilitare a încorporării aspectelor legate 
de mediu în portofoliile băncilor centrale; 
invită BCE să evalueze fezabilitatea 
includerii criteriilor de durabilitate în 
cadrul său de norme privind garanțiile și în 
exercițiul său anual de simulare a crizei, 
evaluând, în același timp, modalitățile de 
orientare a creditării către investițiile în 
tranziție energetică și de reconstruire a unei 
economii durabile în urma crizei provocate 
de pandemia de COVID-19;

17. reamintește declarația președintelui 
BCE potrivit căreia BCE sprijină 
dezvoltarea unei taxonomii ca modalitate 
de facilitare a încorporării aspectelor legate 
de mediu în portofoliile băncilor centrale; 
invită BCE să evalueze fezabilitatea 
includerii criteriilor de durabilitate în 
cadrul său de norme privind garanțiile și în 
exercițiul său anual de simulare a crizei, 
evaluând, în același timp, modalitățile de 
orientare a creditării către investițiile în 
tranziție energetică și de reconstruire a unei 
economii durabile în urma crizei provocate 
de pandemia de COVID-19; consideră că 
BCE ar trebui să își alinieze cadrul de 
norme privind garanțiile și programul de 
achiziționare de obligațiuni emise de 
sectorul corporativ la angajamentul BEI 
de a elimina treptat combustibilii fosili 
începând din 2021; consideră că BCE ar 
trebui, de asemenea, să excludă energia 
nucleară din cadrul său de norme privind 
garanțiile și din programul de 
achiziționare de obligațiuni emise de 
sectorul corporativ;

Or. en

Amendamentul 371
Paul Tang, Sirpa Pietikäinen, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, 
Carmen Avram, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre Larrouturou, Joachim Schuster, 
Niels Fuglsang, Pedro Marques, Margarida Marques
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Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. reamintește declarația președintelui 
BCE potrivit căreia BCE sprijină 
dezvoltarea unei taxonomii ca modalitate 
de facilitare a încorporării aspectelor legate 
de mediu în portofoliile băncilor centrale; 
invită BCE să evalueze fezabilitatea 
includerii criteriilor de durabilitate în 
cadrul său de norme privind garanțiile și în 
exercițiul său anual de simulare a crizei, 
evaluând, în același timp, modalitățile de 
orientare a creditării către investițiile în 
tranziție energetică și de reconstruire a unei 
economii durabile în urma crizei provocate 
de pandemia de COVID-19;

17. reamintește declarația președintelui 
BCE potrivit căreia BCE sprijină 
dezvoltarea unei taxonomii ca modalitate 
de facilitare a încorporării aspectelor legate 
de mediu în portofoliile băncilor centrale; 
invită BCE să evalueze fezabilitatea 
includerii criteriilor de durabilitate în 
cadrul său de norme privind garanțiile și în 
exercițiul său anual de simulare a crizei, 
evaluând, în același timp, modalitățile de 
orientare a creditării către investițiile în 
tranziție energetică și de reconstruire a unei 
economii durabile în urma crizei provocate 
de pandemia de COVID-19; încurajează 
BCE să avanseze cu revizuirea politicii 
sale monetare cu scopul de a evalua 
finanțarea activităților economice care 
provoacă prejudicii semnificative 
obiectivelor de mediu și sociale; invită 
BCE să comunice anual nivelul său de 
aliniere la Acordul de la Paris și 
expunerea sa la taxonomia UE;

Or. en

Amendamentul 372
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. reamintește declarația președintelui 
BCE potrivit căreia BCE sprijină 
dezvoltarea unei taxonomii ca modalitate 
de facilitare a încorporării aspectelor legate 
de mediu în portofoliile băncilor centrale; 
invită BCE să evalueze fezabilitatea 
includerii criteriilor de durabilitate în 
cadrul său de norme privind garanțiile și în 
exercițiul său anual de simulare a crizei, 

17. reamintește declarația președintelui 
BCE potrivit căreia BCE urmărește să 
sprijine dezvoltarea unei taxonomii ca 
modalitate de facilitare a încorporării 
aspectelor legate de mediu în portofoliile 
băncilor centrale și ca modalitate de 
reechilibrare rapidă a portofoliului său de 
obligațiuni cu o intensitate ridicată a 
carbonului în contextul programului de 
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evaluând, în același timp, modalitățile de 
orientare a creditării către investițiile în 
tranziție energetică și de reconstruire a unei 
economii durabile în urma crizei provocate 
de pandemia de COVID-19;

achiziționare de obligațiuni emise de 
sectorul corporativ (CSPP); invită BCE să 
evalueze fezabilitatea includerii criteriilor 
de durabilitate în cadrul său de norme 
privind garanțiile și în exercițiul său anual 
de simulare a crizei, evaluând, în același 
timp, modalitățile de orientare a creditării 
către investițiile în tranziție energetică și de 
reconstruire a unei economii durabile în 
urma crizei provocate de pandemia de 
COVID-19; invită BCE să comunice 
anual partea din activele sale care 
finanțează activități care se califică drept 
durabile din punct de vedere economic 
conform taxonomiei UE;

Or. en

Amendamentul 373
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, 
Eva Maydell, Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. reamintește declarația președintelui 
BCE potrivit căreia BCE sprijină 
dezvoltarea unei taxonomii ca modalitate 
de facilitare a încorporării aspectelor legate 
de mediu în portofoliile băncilor centrale; 
invită BCE să evalueze fezabilitatea 
includerii criteriilor de durabilitate în 
cadrul său de norme privind garanțiile și 
în exercițiul său anual de simulare a 
crizei, evaluând, în același timp, 
modalitățile de orientare a creditării către 
investițiile în tranziție energetică și de 
reconstruire a unei economii durabile în 
urma crizei provocate de pandemia de 
COVID-19;

17. reamintește declarația președintelui 
BCE potrivit căreia BCE sprijină 
dezvoltarea unei taxonomii ca modalitate 
de facilitare a încorporării aspectelor legate 
de mediu în portofoliile băncilor centrale;

Or. en

Amendamentul 374
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik 
Bergkvist, Elisabetta Gualmini
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Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. reamintește declarația președintelui 
BCE potrivit căreia BCE sprijină 
dezvoltarea unei taxonomii ca modalitate 
de facilitare a încorporării aspectelor legate 
de mediu în portofoliile băncilor centrale; 
invită BCE să evalueze fezabilitatea 
includerii criteriilor de durabilitate în 
cadrul său de norme privind garanțiile și în 
exercițiul său anual de simulare a crizei, 
evaluând, în același timp, modalitățile de 
orientare a creditării către investițiile în 
tranziție energetică și de reconstruire a unei 
economii durabile în urma crizei provocate 
de pandemia de COVID-19;

17. reamintește declarația președintelui 
BCE potrivit căreia BCE sprijină 
dezvoltarea unei taxonomii ca modalitate 
de facilitare a încorporării aspectelor legate 
de mediu în portofoliile băncilor centrale; 
subliniază că catastrofele ecologice și 
climatice prezintă tot mai mult riscuri 
pentru stabilitatea financiară și, prin 
urmare, reglementarea și supravegherea 
prudențiale integrează mai bine aceste 
riscuri pe termen lung în evaluările lor; 
invită BCE să evalueze fezabilitatea 
includerii criteriilor de durabilitate în 
cadrul său de norme privind garanțiile și în 
exercițiul său anual de simulare a crizei, 
evaluând, în același timp, modalitățile de 
orientare a creditării către investițiile în 
tranziție energetică și de reconstruire a unei 
economii durabile în urma crizei provocate 
de pandemia de COVID-19;

Or. en

Amendamentul 375
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. reamintește declarația președintelui 
BCE potrivit căreia BCE sprijină 
dezvoltarea unei taxonomii ca modalitate 
de facilitare a încorporării aspectelor legate 
de mediu în portofoliile băncilor centrale; 
invită BCE să evalueze fezabilitatea 
includerii criteriilor de durabilitate în 
cadrul său de norme privind garanțiile și 
în exercițiul său anual de simulare a 
crizei, evaluând, în același timp, 
modalitățile de orientare a creditării către 
investițiile în tranziție energetică și de 

17. ia act de declarația președintelui 
BCE potrivit căreia BCE sprijină 
dezvoltarea unei taxonomii ca modalitate 
de facilitare a încorporării aspectelor legate 
de mediu în portofoliile băncilor centrale; 
se îndoiește că aceste operațiuni intră în 
domeniul de aplicare al mandatului BCE, 
astfel cum este consacrat la articolul 127 
din TFUE;
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reconstruire a unei economii durabile în 
urma crizei provocate de pandemia de 
COVID-19;

Or. en

Amendamentul 376
Clara Ponsatí Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. reamintește declarația președintelui 
BCE potrivit căreia BCE sprijină 
dezvoltarea unei taxonomii ca modalitate 
de facilitare a încorporării aspectelor legate 
de mediu în portofoliile băncilor centrale; 
invită BCE să evalueze fezabilitatea 
includerii criteriilor de durabilitate în 
cadrul său de norme privind garanțiile și în 
exercițiul său anual de simulare a crizei, 
evaluând, în același timp, modalitățile de 
orientare a creditării către investițiile în 
tranziție energetică și de reconstruire a unei 
economii durabile în urma crizei provocate 
de pandemia de COVID-19;

17. reamintește declarația președintelui 
BCE potrivit căreia BCE sprijină 
dezvoltarea unei taxonomii ca modalitate 
de facilitare a încorporării aspectelor legate 
de mediu în portofoliile băncilor centrale; 
consideră că BCE ar trebui să considere 
că taxonomia constituie un criteriu de 
eligibilitate esențial al programului de 
achiziționare de obligațiuni emise de 
sectorul corporativ; invită BCE să 
evalueze fezabilitatea includerii criteriilor 
de durabilitate în cadrul său de norme 
privind garanțiile și în exercițiul său anual 
de simulare a crizei, evaluând, în același 
timp, modalitățile de orientare a creditării 
către investițiile în tranziție energetică și de 
reconstruire a unei economii durabile în 
urma crizei provocate de pandemia de 
COVID-19;

Or. en

Amendamentul 377
Aurore Lalucq, Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. reamintește declarația președintelui 
BCE potrivit căreia BCE sprijină 
dezvoltarea unei taxonomii ca modalitate 
de facilitare a încorporării aspectelor legate 

17. reamintește declarația președintelui 
BCE potrivit căreia BCE sprijină 
dezvoltarea unei taxonomii ca modalitate 
de facilitare a încorporării aspectelor legate 
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de mediu în portofoliile băncilor centrale; 
invită BCE să evalueze fezabilitatea 
includerii criteriilor de durabilitate în 
cadrul său de norme privind garanțiile și în 
exercițiul său anual de simulare a crizei, 
evaluând, în același timp, modalitățile de 
orientare a creditării către investițiile în 
tranziție energetică și de reconstruire a unei 
economii durabile în urma crizei provocate 
de pandemia de COVID-19;

de mediu în portofoliile băncilor centrale; 
invită BCE să evalueze fezabilitatea 
includerii criteriilor de durabilitate în 
cadrul său de norme privind garanțiile și în 
exercițiul său anual de simulare a crizei, 
evaluând, în același timp, modalitățile de 
orientare a creditării către investițiile în 
tranziție energetică și de reconstruire a unei 
economii durabile în urma crizei provocate 
de pandemia de COVID-19; energia 
nucleară nu ar trebui să fie considerată 
energie de tranziție;

Or. en

Amendamentul 378
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. reamintește declarația președintelui 
BCE potrivit căreia BCE sprijină 
dezvoltarea unei taxonomii ca modalitate 
de facilitare a încorporării aspectelor legate 
de mediu în portofoliile băncilor centrale; 
invită BCE să evalueze fezabilitatea 
includerii criteriilor de durabilitate în 
cadrul său de norme privind garanțiile și în 
exercițiul său anual de simulare a crizei, 
evaluând, în același timp, modalitățile de 
orientare a creditării către investițiile în 
tranziție energetică și de reconstruire a unei 
economii durabile în urma crizei provocate 
de pandemia de COVID-19;

17. reamintește declarația președintelui 
BCE potrivit căreia BCE sprijină 
dezvoltarea unei taxonomii ca modalitate 
de facilitare a încorporării aspectelor legate 
de mediu în portofoliile băncilor centrale; 
consideră că o astfel de taxonomie ar 
trebui să fie pe deplin compatibilă cu 
Regulamentul privind taxonomia UE; 
invită BCE să evalueze fezabilitatea 
includerii criteriilor de durabilitate în 
cadrul său de norme privind garanțiile și în 
exercițiul său anual de simulare a crizei, 
evaluând, în același timp, modalitățile de 
orientare a creditării către investițiile în 
tranziție energetică și de reconstruire a unei 
economii durabile în urma crizei provocate 
de pandemia de COVID-19;

Or. en

Amendamentul 379
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. reamintește declarația președintelui 
BCE potrivit căreia BCE sprijină 
dezvoltarea unei taxonomii ca modalitate 
de facilitare a încorporării aspectelor legate 
de mediu în portofoliile băncilor centrale; 
invită BCE să evalueze fezabilitatea 
includerii criteriilor de durabilitate în 
cadrul său de norme privind garanțiile și în 
exercițiul său anual de simulare a crizei, 
evaluând, în același timp, modalitățile de 
orientare a creditării către investițiile în 
tranziție energetică și de reconstruire a unei 
economii durabile în urma crizei provocate 
de pandemia de COVID-19;

17. reamintește declarația președintelui 
BCE potrivit căreia BCE sprijină 
dezvoltarea unei taxonomii ca modalitate 
de facilitare a încorporării aspectelor legate 
de mediu în portofoliile băncilor centrale; 
invită BCE să includă criteriile de 
durabilitate în cadrul său de norme privind 
garanțiile și în exercițiul său anual de 
simulare a crizei, evaluând, în același timp, 
modalitățile de orientare a creditării către 
investițiile în tranziție energetică și de 
reconstruire a unei economii durabile în 
urma crizei provocate de pandemia de 
COVID-19;

Or. en

Amendamentul 380
Caroline Nagtegaal

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. reamintește declarația președintelui 
BCE potrivit căreia BCE sprijină 
dezvoltarea unei taxonomii ca modalitate 
de facilitare a încorporării aspectelor legate 
de mediu în portofoliile băncilor centrale; 
invită BCE să evalueze fezabilitatea 
includerii criteriilor de durabilitate în 
cadrul său de norme privind garanțiile și 
în exercițiul său anual de simulare a crizei, 
evaluând, în același timp, modalitățile de 
orientare a creditării către investițiile în 
tranziție energetică și de reconstruire a unei 
economii durabile în urma crizei provocate 
de pandemia de COVID-19;

17. reamintește declarația președintelui 
BCE potrivit căreia BCE sprijină 
dezvoltarea unei taxonomii ca modalitate 
de facilitare a încorporării aspectelor legate 
de mediu în portofoliile băncilor centrale; 
invită BCE să evalueze fezabilitatea 
includerii criteriilor de durabilitate în 
exercițiul său anual de simulare a crizei, 
evaluând, în același timp, modalitățile de 
orientare a creditării către investițiile în 
tranziție energetică și de reconstruire a unei 
economii durabile în urma crizei provocate 
de pandemia de COVID-19;

Or. en

Amendamentul 381
Sirpa Pietikäinen
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Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. reamintește declarația președintelui 
BCE potrivit căreia BCE sprijină 
dezvoltarea unei taxonomii ca modalitate 
de facilitare a încorporării aspectelor legate 
de mediu în portofoliile băncilor centrale; 
invită BCE să evalueze fezabilitatea 
includerii criteriilor de durabilitate în 
cadrul său de norme privind garanțiile și în 
exercițiul său anual de simulare a crizei, 
evaluând, în același timp, modalitățile de 
orientare a creditării către investițiile în 
tranziție energetică și de reconstruire a unei 
economii durabile în urma crizei provocate 
de pandemia de COVID-19;

17. reamintește declarația președintelui 
BCE potrivit căreia BCE sprijină 
dezvoltarea unei taxonomii ca modalitate 
de facilitare a încorporării aspectelor legate 
de mediu în portofoliile băncilor centrale; 
invită BCE să includă criteriile de 
durabilitate în cadrul său de norme privind 
garanțiile și în exercițiul său anual de 
simulare a crizei, evaluând, în același timp, 
modalitățile de orientare a creditării către 
investițiile în tranziție energetică și 
economie circulară și de reconstruire a 
unei economii durabile în urma crizei 
provocate de pandemia de COVID-19;

Or. en

Amendamentul 382
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, 
Valérie Hayer, Billy Kelleher

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. invită autoritățile europene de 
supraveghere, împreună cu autoritățile 
naționale competente, să efectueze 
simulări anuale de criză climatică pentru 
instituțiile financiare pe care le 
supraveghează, astfel cum se discută în 
prezent în special în cadrul Network of 
Central Banks and Supervisors for 
Greening the Financial System (NGFS) 
(Rețeaua de bănci centrale și autorități de 
supraveghere pentru ecologizarea 
sistemului financiar), pentru a înțelege 
unde există și cât de departe merg 
riscurile financiare legate de climă în 
cadrul portofoliilor instituțiilor financiare 
relevante ale UE;

Or. en
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Amendamentul 383
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. reamintește că un procent 
semnificativ al pachetului financiar 
destinat politicii agricole comune (PAC) 
va fi utilizat pentru a sprijini obiectivele și 
cerințele legate de mediu și de climă; 
reamintește că reforma PAC este încă în 
desfășurare și că au loc discuții cu privire 
la aceste obiective și cerințe legate de 
mediu și de climă;

Or. en

Amendamentul 384
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. sprijină apelurile Băncii Centrale 
Europene și ale Network of Central 
Banks and Supervisors for Greening the 
Financial System (NGFS) de a extinde cât 
mai curând posibil taxonomia UE asupra 
activităților economice nesustenabile; 
îndeamnă Comisia să prezinte o 
propunere legislativă în această privință 
înainte de sfârșitul anului 2020;

Or. en

Amendamentul 385
Paul Tang, Gilles Boyer, Sirpa Pietikäinen, Petros Kokkalis, Jonás Fernández, Evelyn 
Regner, Alfred Sant, Pierre Larrouturou, Joachim Schuster, Niels Fuglsang, Aurore 
Lalucq, Pedro Marques
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Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. sprijină apelurile Băncii Centrale 
Europene și ale Network of Central 
Banks and Supervisors for Greening the 
Financial System (NGFS) de a extinde cât 
mai curând posibil taxonomia UE asupra 
activităților nesustenabile, permițând 
autorităților de reglementare financiară 
să evalueze mai bine riscurile financiare 
legate de sustenabilitate;

Or. en

Amendamentul 386
Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. invită BCE să prezinte până la 
sfârșitul anului 2020 un raport public 
privind posibilitatea de a anula partea din 
datoria publică deținută de BCE; 
consideră că o astfel de reducere a 
datoriilor va sprijini investițiile statelor 
membre în activități durabile și va 
contribui la îndeplinirea de către acestea 
a obligațiilor care le revin conform 
Acordului de la Paris;

Or. en

Amendamentul 387
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. invită BCE să comunice anual 
nivelul său de aliniere la Acordul de la 
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Paris și expunerea sa la taxonomia UE;
Or. en

Amendamentul 388
Paul Tang, Sirpa Pietikäinen, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Evelyn 
Regner, Alfred Sant, Pierre Larrouturou, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Eero 
Heinäluoma, Pedro Marques, Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. invită autoritățile europene de 
supraveghere, împreună cu autoritățile 
naționale competente, să elaboreze rapid 
o testare anuală a scenariilor climatice 
pentru instituțiile financiare pe care le 
supraveghează, astfel cum se discută în 
prezent în special în cadrul NGFS, pentru 
a înțelege unde există și cât de departe 
merg riscurile financiare legate de climă 
în cadrul portofoliilor instituțiilor 
financiare relevante ale UE;

Or. en

Amendamentul 389
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. sprijină o strategie reînnoită de 
finanțare durabilă; subliniază necesitatea 
creării unei etichete ecologice UE pentru 
produsele financiare, a unui standard UE 
privind obligațiunile ecologice, precum și a 
unor date mai fiabile, comparabile și 
accesibile în materie de durabilitate, 
obținute prin armonizarea indicatorilor de 
durabilitate și crearea unui registru public 
de date privind durabilitatea;

18. sprijină o strategie reînnoită de 
finanțare durabilă în ceea ce privește 
integrarea durabilității în toate 
reglementările financiare prin revizuiri 
legislative, în special prin includerea 
riscurilor legate de durabilitate în 
metodologiile de rating de credit, în 
simulările de criză și în cerințele de 
capital; subliniază necesitatea creării unei 
etichete ecologice a UE pentru produsele 
financiare, a unui standard al UE privind 
obligațiunile ecologice, precum și a unor 
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date mai fiabile, comparabile și accesibile 
în materie de durabilitate, obținute prin 
armonizarea indicatorilor de durabilitate cu 
indicatorii-cheie de performanță specifici 
fiecărui sector, a unei revizuiri a cadrului 
actual de raportare de către întreprinderi 
în standarde integrate de raportare și de 
contabilitate cu auditare independentă și 
un mecanism de verificare, precum și prin 
crearea unui registru public electronic de 
date privind durabilitatea al UE, care să 
permită o comparare a întreprinderilor pe 
baza impactului lor asupra dezvoltării 
durabile și a rezultatelor lor în materie de 
durabilitate față de obiectivele științifice 
climatice și de mediu; ar trebui să fie 
elaborate standarde de raportare 
simplificate pentru IMM-uri pentru a le 
permite să participe pe deplin pe piețele de 
capital;

Or. en

Amendamentul 390
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Valérie 
Hayer, Paul Tang, Billy Kelleher

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. sprijină o strategie reînnoită de 
finanțare durabilă; subliniază necesitatea 
creării unei etichete ecologice UE pentru 
produsele financiare, a unui standard UE 
privind obligațiunile ecologice, precum și a 
unor date mai fiabile, comparabile și 
accesibile în materie de durabilitate, 
obținute prin armonizarea indicatorilor de 
durabilitate și crearea unui registru public 
de date privind durabilitatea;

18. sprijină o strategie reînnoită de 
finanțare durabilă; subliniază necesitatea 
creării unei etichete ecologice a UE pentru 
produsele financiare, a unui standard al UE 
privind obligațiunile ecologice, precum și a 
unor date mai fiabile, comparabile și 
accesibile în materie de durabilitate, 
obținute prin armonizarea indicatorilor de 
durabilitate și crearea unui registru public 
de date privind durabilitatea, cu 
metodologii transparente pentru a asigura 
faptul că datele pot fi analizate în mod 
independent în vederea reducerii 
dependenței excesive de furnizorii de date 
din afara UE și a oricărui conflict de 
interese potențial între furnizorii de rating 
și etichete eliminați, observând în special 
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recomandarea Forumului la nivel înalt al 
UPC de a include datele privind SRD și 
Directiva privind prezentarea de 
informații nefinanciare în punctul unic de 
acces al UE;

Or. en

Amendamentul 391
Paul Tang, Petros Kokkalis, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Alfred Sant, Csaba 
Molnár, Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. sprijină o strategie reînnoită de 
finanțare durabilă; subliniază necesitatea 
creării unei etichete ecologice UE pentru 
produsele financiare, a unui standard UE 
privind obligațiunile ecologice, precum și 
a unor date mai fiabile, comparabile și 
accesibile în materie de durabilitate, 
obținute prin armonizarea indicatorilor de 
durabilitate și crearea unui registru public 
de date privind durabilitatea;

18. sprijină o strategie reînnoită de 
finanțare durabilă; subliniază necesitatea 
creării unei etichete ecologice a UE pentru 
produsele financiare, a unui standard al UE 
privind obligațiunile ecologice, a unor date 
mai fiabile, comparabile și accesibile în 
materie de durabilitate, obținute prin 
armonizarea indicatorilor de durabilitate cu 
indicatorii-cheie de performanță specifici 
fiecărui sector, a unui registru public de 
date privind durabilitatea al UE și a 
integrării durabilității în toate actele 
legislative financiare prin revizuiri 
legislative, permițând investitorilor să țină 
seama mai mult de preferințele lor în 
materie de durabilitate;

Or. en

Amendamentul 392
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. sprijină o strategie reînnoită de 
finanțare durabilă; subliniază necesitatea 
creării unei etichete ecologice UE pentru 

18. sprijină o strategie reînnoită de 
finanțare durabilă; subliniază necesitatea 
creării unei etichete ecologice evolutive a 
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produsele financiare, a unui standard UE 
privind obligațiunile ecologice, precum și a 
unor date mai fiabile, comparabile și 
accesibile în materie de durabilitate, 
obținute prin armonizarea indicatorilor de 
durabilitate și crearea unui registru public 
de date privind durabilitatea;

UE pentru produsele financiare, a unui 
standard obligatoriu al UE privind 
obligațiunile ecologice, precum și a unor 
date mai fiabile, comparabile și accesibile 
în materie de durabilitate, obținute prin 
armonizarea indicatorilor de durabilitate și 
crearea unui registru public de date privind 
durabilitatea; consideră că ar trebui să fie 
emisă, în conformitate cu standardul UE 
privind obligațiunile ecologice, o parte 
semnificativă a obligațiunilor UE care 
trebuie să fie emise pentru a finanța 
planul de redresare al UE; 

Or. en

Amendamentul 393
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik 
Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. sprijină o strategie reînnoită de 
finanțare durabilă; subliniază necesitatea 
creării unei etichete ecologice a UE pentru 
produsele financiare, a unui standard al UE 
privind obligațiunile ecologice, precum și a 
unor date mai fiabile, comparabile și 
accesibile în materie de durabilitate, 
obținute prin armonizarea indicatorilor de 
durabilitate și crearea unui registru public 
de date privind durabilitatea;

18. sprijină o strategie reînnoită de 
finanțare durabilă; subliniază necesitatea 
creării unei etichete ecologice UE pentru 
produsele financiare, a unui standard UE 
privind obligațiunile ecologice, precum și a 
unor date mai fiabile, comparabile și 
accesibile în materie de durabilitate, 
obținute prin armonizarea indicatorilor de 
durabilitate și crearea unui registru public 
de date privind durabilitatea; reamintește 
importanța reală a finanțării verzi pentru 
rolul internațional al monedei euro în 
următorul deceniu.

Or. en

Amendamentul 394
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 18
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. sprijină o strategie reînnoită de 
finanțare durabilă; subliniază necesitatea 
creării unei etichete ecologice UE pentru 
produsele financiare, a unui standard UE 
privind obligațiunile ecologice, precum și a 
unor date mai fiabile, comparabile și 
accesibile în materie de durabilitate, 
obținute prin armonizarea indicatorilor de 
durabilitate și crearea unui registru public 
de date privind durabilitatea;

18. sprijină o strategie reînnoită de 
finanțare durabilă; subliniază necesitatea 
creării unei etichete ecologice a UE pentru 
produsele financiare, a unui standard al UE 
privind obligațiunile ecologice, precum și a 
unor date mai fiabile, comparabile și 
accesibile în materie de durabilitate, 
obținute prin armonizarea indicatorilor de 
durabilitate și crearea unui registru public 
de date privind durabilitatea, precum și a 
integrării durabilității în toate actele 
legislative financiare prin revizuiri 
legislative;

Or. en

Amendamentul 395
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. sprijină o strategie reînnoită de 
finanțare durabilă; subliniază necesitatea 
creării unei etichete ecologice UE pentru 
produsele financiare, a unui standard UE 
privind obligațiunile ecologice, precum și 
a unor date mai fiabile, comparabile și 
accesibile în materie de durabilitate, 
obținute prin armonizarea indicatorilor de 
durabilitate și crearea unui registru 
public de date privind durabilitatea;

18. sprijină o strategie de finanțare 
durabilă prin capitaluri proprii, bazată pe 
o economie solidă; subliniază necesitatea 
unor date mai fiabile, comparabile și 
accesibile în materie de durabilitate, 
obținute prin cercetare de piață 
independentă;

Or. en

Amendamentul 396
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 18
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. sprijină o strategie reînnoită de 
finanțare durabilă; subliniază necesitatea 
creării unei etichete ecologice UE pentru 
produsele financiare, a unui standard UE 
privind obligațiunile ecologice, precum și a 
unor date mai fiabile, comparabile și 
accesibile în materie de durabilitate, 
obținute prin armonizarea indicatorilor de 
durabilitate și crearea unui registru public 
de date privind durabilitatea;

18. sprijină o strategie reînnoită de 
finanțare durabilă; subliniază necesitatea 
creării unei etichete ecologice a UE pentru 
produsele financiare, a unui standard al UE 
privind obligațiunile ecologice, a unui 
indice UE de referință pentru activitățile 
de tranziție climatică și a unui indice UE 
de referință aliniat la Acordul de la Paris, 
precum și a unor date mai fiabile, 
comparabile și accesibile în materie de 
durabilitate, obținute prin armonizarea 
indicatorilor de durabilitate și crearea unui 
registru public de date privind 
durabilitatea;

Or. en

Amendamentul 397
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. sprijină o strategie reînnoită de 
finanțare durabilă; subliniază necesitatea 
creării unei etichete ecologice UE pentru 
produsele financiare, a unui standard UE 
privind obligațiunile ecologice, precum și a 
unor date mai fiabile, comparabile și 
accesibile în materie de durabilitate, 
obținute prin armonizarea indicatorilor de 
durabilitate și crearea unui registru public 
de date privind durabilitatea;

18. sprijină o strategie reînnoită de 
finanțare durabilă; subliniază necesitatea 
unui standard UE privind obligațiunile 
ecologice, precum și a unor date mai 
fiabile, comparabile și accesibile în materie 
de durabilitate, obținute prin armonizarea 
indicatorilor de durabilitate și crearea unui 
registru public de date privind 
durabilitatea;

Or. es

Amendamentul 398
Paul Tang, Sirpa Pietikäinen, Petros Kokkalis, Joachim Schuster, Alfred Sant, Pierre 
Larrouturou, Evelyn Regner, Pedro Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. salută progresele înregistrate pe 
baza inițiativelor incluse în Planul de 
acțiune privind finanțarea creșterii 
durabile din 2018; solicită adoptarea 
rapidă a unei legislații secundare, ținând 
seama de gama completă de criterii și 
indicatori de durabilitate; solicită în mod 
specific punerea în aplicare rapidă a 
principiului de „a nu cauza prejudicii 
semnificative”, astfel cum se prevede în 
Regulamentul privind informațiile și 
Regulamentul privind taxonomia; 
subliniază că este important să existe 
cerințe de prezentare la fel de ambițioase 
pentru toate produsele financiare;

Or. en

Amendamentul 399
Linea Søgaard-Lidell

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. insistă că sunt indispensabile 
datele mai fiabile, comparabile și 
accesibile în materie de durabilitate 
pentru a asigura funcționarea în practică 
a sistemului de finanțare durabilă al UE. 
Cerințele de raportare ale întreprinderilor 
trebuie să fie aliniate la Regulamentul 
privind taxonomia și Regulamentul 
privind informațiile și să fie puse la 
dispoziție într-un format standardizat și 
digital. Un registru public de date privind 
durabilitatea este esențial pentru punerea 
datelor la dispoziția publicului și poate 
ușura sarcinile atât pentru investitori, cât 
și pentru intermediari, ca „punct unic de 
acces”;

Or. en
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Amendamentul 400
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. consideră că este corectă 
descurajarea investițiilor nesustenabile, 
dar este, de asemenea, ferm convins că 
întreprinderile care respectă normele 
privind investițiile sustenabile trebuie să 
fie recompensate, pe de o parte pentru a 
încuraja investițiile economice în 
activități durabile și, pe de altă parte, 
pentru a împiedica întreprinderile să își 
delocalizeze activitățile din țările terțe cu 
obiective de mediu diferite cu privire la 
neutralitatea climatică;

Or. en

Amendamentul 401
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. invită Comisia să propună 
măsurile legislative și fără caracter 
legislativ necesare pentru a stimula 
investițiile cu amănuntul sustenabile, 
inclusiv prezentarea de informații 
standardizate și accesibile în materie de 
sustenabilitate pentru fondurile de retail 
și măsurarea impactului lor asupra 
dezvoltării durabile pe teren;

Or. en

Amendamentul 402
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. reamintește că BEI este lider 
mondial în emisiunea de obligațiuni 
ecologice și unul dintre pionieri în 
lansarea de obligațiuni ecologice de 
succes, cu un capital de peste 
23 de miliarde EUR în 11 ani, piața 
globală a obligațiunilor ecologice 
valorând în prezent peste 
400 de miliarde EUR; observă că o 
provocare majoră a fost stabilirea 
standardelor comune, pentru a se evita 
dezinformarea ecologică; salută noile 
obligațiuni ale BEI de sensibilizare cu 
privire la sustenabilitate, lansate în 2018 
și menite să sprijine investițiile legate de 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
ONU; subliniază că este importantă 
stabilirea unor standarde comune cu 
privire la aceste noi obligațiuni, pentru a 
asigura faptul că proiectele sunt 
transparente, verificabile și măsurabile; 
invită BEI să continue și să extindă 
emisiunea de obligațiuni ecologice, cu 
scopul de a facilita punerea în aplicare a 
Pactului verde european, obligațiuni 
eligibile pentru achiziționare de către 
Banca Centrală Europeană, și să 
contribuie la dezvoltarea pieței 
obligațiunilor ecologice pe baza activității 
din cadrul Planului de acțiune al UE 
privind finanțarea creșterii durabile și pe 
taxonomia UE;

Or. en

Amendamentul 403
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Joachim 
Schuster, Aurore Lalucq, Pedro Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. invită Comisia să dea curs rapid 
recomandărilor Grupului de experți 
tehnici privind finanțarea durabilă și să 
excludă complet producerea de energie 
nucleară ca activitate durabilă, astfel cum 
este definită în cadrul privind taxonomia, 
inclusiv ca activitate de tranziție;

Or. en

Amendamentul 404
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. invită Comisia să adopte o 
abordare treptată în ceea ce privește 
introducerea unei etichete ecologice 
armonizate pentru produsele financiare, 
pentru a permite tuturor actorilor de pe 
piață să dispună de timpul necesar pentru 
a se adapta la standarde;

Or. en

Amendamentul 405
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, 
Eva Maydell, Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Inese Vaidere, Lídia Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. insistă asupra integrării 
obiectivelor sociale în cadrul de 
durabilitate, inclusiv printr-o evaluare a 
extinderii domeniului de aplicare a 
taxonomiei și a dezvoltării unui standard 
UE privind obligațiunile sociale;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 406
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. insistă asupra integrării 
obiectivelor sociale în cadrul de 
durabilitate, inclusiv printr-o evaluare a 
extinderii domeniului de aplicare a 
taxonomiei și a dezvoltării unui standard 
UE privind obligațiunile sociale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 407
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre 
Larrouturou, Joachim Schuster, Niels Fuglsang, Pedro Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. insistă asupra integrării obiectivelor 
sociale în cadrul de durabilitate, inclusiv 
printr-o evaluare a extinderii domeniului de 
aplicare a taxonomiei și a dezvoltării unui 
standard UE privind obligațiunile sociale;

19. insistă asupra integrării obiectivelor 
sociale în cadrul de durabilitate, inclusiv 
printr-o evaluare a extinderii domeniului de 
aplicare a taxonomiei și a dezvoltării unui 
standard UE privind obligațiunile sociale; 
solicită ca principiul de „a nu cauza 
prejudicii semnificative” să țină seama de 
obiective sociale concrete, inclusiv de 
absenteismul angajaților, de procentul de 
angajați cu normă întreagă și de angajați 
cu contracte pe termen lung, de procentul 
de salarii peste venitul de subzistență, de 
diferența de remunerare între femei și 
bărbați și de diferența de remunerare pe 
criterii etnice, de raportul dintre directori 
și angajații obișnuiți în ceea ce privește 
salariul și remunerația variabilă, de 
respectarea normelor fiscale și de 
practicile de corupție; solicită ca 
activitățile desfășurate de întreprinderile 
care nu obțin un punctaj suficient la 
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oricare dintre parametrii menționați 
anterior să nu se califice ca activități 
economice durabile, astfel cum sunt 
definite în Regulamentul privind 
informațiile și Regulamentul privind 
taxonomia;

Or. en

Amendamentul 408
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. insistă asupra integrării obiectivelor 
sociale în cadrul de durabilitate, inclusiv 
printr-o evaluare a extinderii domeniului de 
aplicare a taxonomiei și a dezvoltării unui 
standard UE privind obligațiunile sociale;

19. insistă asupra integrării obiectivelor 
sociale în cadrul de durabilitate, inclusiv 
printr-o evaluare a extinderii domeniului de 
aplicare al taxonomiei și a dezvoltării unui 
standard al UE privind obligațiunile 
sociale; reamintește că, până în 
decembrie 2021, Comisia ar trebui să 
publice un raport prin care să stabilească 
cerințele pentru extinderea domeniului de 
aplicare al Regulamentul privind 
taxonomia astfel încât să acopere 
obiectivele sociale;

Or. en

Amendamentul 409
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. insistă asupra integrării obiectivelor 
sociale în cadrul de durabilitate, inclusiv 
printr-o evaluare a extinderii domeniului de 
aplicare a taxonomiei și a dezvoltării unui 
standard UE privind obligațiunile sociale;

19. insistă asupra integrării obiectivelor 
sociale în cadrul de durabilitate, inclusiv 
printr-o evaluare a extinderii domeniului de 
aplicare al taxonomiei și printr-o revizuire 
ambițioasă a Directivei privind 
prezentarea de informații nefinanciare;

Or. en
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Amendamentul 410
Mick Wallace, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. insistă asupra integrării obiectivelor 
sociale în cadrul de durabilitate, inclusiv 
printr-o evaluare a extinderii domeniului de 
aplicare a taxonomiei și a dezvoltării unui 
standard UE privind obligațiunile sociale;

19. insistă asupra integrării obiectivelor 
sociale în cadrul de durabilitate cât mai 
curând posibil, inclusiv printr-o evaluare a 
extinderii domeniului de aplicare al 
taxonomiei și a dezvoltării unui standard al 
UE privind obligațiunile sociale;

Or. en

Amendamentul 411
Clotilde Armand

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. insistă asupra integrării obiectivelor 
sociale în cadrul de durabilitate, inclusiv 
printr-o evaluare a extinderii domeniului 
de aplicare a taxonomiei și a dezvoltării 
unui standard UE privind obligațiunile 
sociale;

19. insistă asupra integrării obiectivelor 
sociale în cadrul de durabilitate, inclusiv 
prin dezvoltarea unui standard al UE 
privind obligațiunile sociale;

Or. en

Amendamentul 412
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. insistă asupra integrării obiectivelor 
sociale în cadrul de durabilitate, inclusiv 
printr-o evaluare a extinderii domeniului 
de aplicare a taxonomiei și a dezvoltării 
unui standard UE privind obligațiunile 

19. insistă asupra integrării obiectivelor 
sociale în cadrul de durabilitate, inclusiv 
prin extinderea prevăzută a domeniului de 
aplicare al taxonomiei și prin dezvoltarea 
unui standard al UE privind obligațiunile 
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sociale; sociale;

Or. en

Amendamentul 413
Billy Kelleher

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. reamintește articolul 26 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) 
2020/... al Parlamentului European și al 
Consiliului privind taxonomia 
[Regulamentul privind taxonomia] care 
mandatează Comisia Europeană să 
evalueze punerea în aplicare a unei 
taxonomii „maro” până la 
31 decembrie 2021;

Or. en

Amendamentul 414
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, 
Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. solicită crearea unei taxonomii 
„maro”, astfel cum recomandă Banca 
Centrală Europeană și Rețeaua de bănci 
centrale și autorități de supraveghere 
pentru ecologizarea sistemului financiar;

Or. en

Amendamentul 415
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Propunere de rezoluție
Punctul 20



PE652.496v02-00 220/304 AM\1209233RO.docx

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. insistă asupra integrării 
obiectivelor de guvernanță în cadrul de 
durabilitate, inclusiv prin acordarea de 
drepturi de vot suplimentare acționarilor 
pe termen lung, reformarea structurilor 
de remunerare și a obligațiilor fiduciare 
pentru managementul superior, precum și 
raportarea obligatorie privind 
durabilitatea și obligația de diligență 
pentru instituțiile financiare și marile 
corporații; salută pregătirea unei 
inițiative privind guvernanța corporativă 
durabilă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 416
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. insistă asupra integrării obiectivelor 
de guvernanță în cadrul de durabilitate, 
inclusiv prin acordarea de drepturi de vot 
suplimentare acționarilor pe termen lung, 
reformarea structurilor de remunerare și a 
obligațiilor fiduciare pentru managementul 
superior, precum și raportarea obligatorie 
privind durabilitatea și obligația de 
diligență pentru instituțiile financiare și 
marile corporații; salută pregătirea unei 
inițiative privind guvernanța corporativă 
durabilă;

20. insistă asupra integrării obiectivelor 
de guvernanță în cadrul de durabilitate, 
inclusiv prin acordarea de drepturi de vot 
suplimentare acționarilor pe termen lung, 
reformarea normelor obligatorii pentru 
structurile de remunerare în ceea ce 
privește paritatea de gen și a obligațiilor 
fiduciare pentru managementul superior, 
precum și raportarea obligatorie privind 
durabilitatea și obligația de diligență pentru 
instituțiile financiare și marile corporații; 
salută pregătirea unei inițiative privind 
guvernanța corporativă durabilă și 
viitoarea revizuire a cerințelor UE de 
raportare de informații nefinanciare; 
subliniază că această revizuire ar trebui 
să asigure o raportare cuprinzătoare și de 
înaltă calitate privind durabilitatea de 
către participanții la sectorul privat; invită 
Comisia să prezinte o propunere 
legislativă privind sarcinile directorilor, 
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inclusiv strategiile obligatorii privind 
durabilitatea și obiectivele măsurabile 
pentru marile întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 417
Paul Tang, Manon Aubry, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Eero 
Heinäluoma, Pedro Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. insistă asupra integrării obiectivelor 
de guvernanță în cadrul de durabilitate, 
inclusiv prin acordarea de drepturi de vot 
suplimentare acționarilor pe termen lung, 
reformarea structurilor de remunerare și a 
obligațiilor fiduciare pentru managementul 
superior, precum și raportarea obligatorie 
privind durabilitatea și obligația de 
diligență pentru instituțiile financiare și 
marile corporații; salută pregătirea unei 
inițiative privind guvernanța corporativă 
durabilă;

20. aprobă apelul Grupului de experți 
la nivel înalt privind finanțarea durabilă 
pentru noi măsuri de stimulare a 
acțiunilor pe termen lung în beneficiul 
cetățenilor și al planetei; insistă asupra 
integrării obiectivelor de guvernanță în 
cadrul de durabilitate, inclusiv prin 
acordarea de drepturi de vot suplimentare 
acționarilor pe termen lung, reformarea 
structurilor de remunerare și a obligațiilor 
fiduciare pentru managementul superior, 
precum și raportarea obligatorie privind 
durabilitatea și obligația de diligență pentru 
instituțiile financiare și marile corporații, 
împreună cu răspunderea și accesul la o 
cale de atac în instanțele europene; salută 
pregătirea unei inițiative privind 
guvernanța corporativă durabilă care ar 
trebui să includă o propunere legislativă 
privind sarcinile directorilor, inclusiv 
strategiile obligatorii privind durabilitatea 
și obiectivele măsurabile pentru marile 
întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 418
Herve Juvin, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 20
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. insistă asupra integrării obiectivelor 
de guvernanță în cadrul de durabilitate, 
inclusiv prin acordarea de drepturi de vot 
suplimentare acționarilor pe termen lung, 
reformarea structurilor de remunerare și a 
obligațiilor fiduciare pentru managementul 
superior, precum și raportarea obligatorie 
privind durabilitatea și obligația de 
diligență pentru instituțiile financiare și 
marile corporații; salută pregătirea unei 
inițiative privind guvernanța corporativă 
durabilă;

20. insistă asupra integrării obiectivelor 
de guvernanță în cadrul de durabilitate, 
inclusiv prin acordarea de drepturi de vot 
suplimentare acționarilor pe termen lung, 
reformarea structurilor de remunerare și a 
obligațiilor fiduciare pentru managementul 
superior, precum și raportarea obligatorie 
privind durabilitatea și obligația de 
diligență pentru instituțiile financiare și 
marile corporații; salută pregătirea unei 
inițiative privind guvernanța corporativă 
durabilă; propune perceperea unei taxe pe 
dobânzile și dividendele plătite de 
întreprinderile care au sediul în Europa 
atunci când beneficiarii finali nu sunt 
cunoscuți (fiducii, societăți offshore);

Or. fr

Amendamentul 419
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Andreas Schwab, Stefan Berger, Enikő 
Győri, Othmar Karas, Christian Doleschal, Inese Vaidere, Esther de Lange, Lídia 
Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. insistă asupra integrării 
obiectivelor de guvernanță în cadrul de 
durabilitate, inclusiv prin acordarea de 
drepturi de vot suplimentare acționarilor 
pe termen lung, reformarea structurilor 
de remunerare și a obligațiilor fiduciare 
pentru managementul superior, precum și 
raportarea obligatorie privind 
durabilitatea și obligația de diligență 
pentru instituțiile financiare și marile 
corporații; salută pregătirea unei 
inițiative privind guvernanța corporativă 
durabilă;

20. invită Comisia să analizeze 
modalitățile în care poate fi integrată mai 
bine o perspectivă pe termen lung în 
regimul de guvernanță corporativă;

Or. en
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Amendamentul 420
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. insistă asupra integrării obiectivelor 
de guvernanță în cadrul de durabilitate, 
inclusiv prin acordarea de drepturi de vot 
suplimentare acționarilor pe termen lung, 
reformarea structurilor de remunerare și a 
obligațiilor fiduciare pentru managementul 
superior, precum și raportarea obligatorie 
privind durabilitatea și obligația de 
diligență pentru instituțiile financiare și 
marile corporații; salută pregătirea unei 
inițiative privind guvernanța corporativă 
durabilă;

20. solicită noi măsuri, inclusiv 
stimulente fiscale, pentru a încuraja 
acțiunile pe termen lung în beneficiul 
cetățenilor și al planetei; insistă asupra 
integrării obiectivelor de guvernanță în 
cadrul de durabilitate, inclusiv prin 
acordarea de drepturi de vot suplimentare 
acționarilor pe termen lung, reformarea 
structurilor de remunerare și a obligațiilor 
fiduciare pentru managementul superior, 
precum și raportarea obligatorie privind 
durabilitatea și obligația de diligență pentru 
instituțiile financiare și marile corporații; 
salută pregătirea unei inițiative privind 
guvernanța corporativă durabilă;

Or. en

Amendamentul 421
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Antonio Maria Rinaldi

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. insistă asupra integrării obiectivelor 
de guvernanță în cadrul de durabilitate, 
inclusiv prin acordarea de drepturi de vot 
suplimentare acționarilor pe termen lung, 
reformarea structurilor de remunerare și 
a obligațiilor fiduciare pentru 
managementul superior, precum și 
raportarea obligatorie privind 
durabilitatea și obligația de diligență 
pentru instituțiile financiare și marile 
corporații; salută pregătirea unei 
inițiative privind guvernanța corporativă 
durabilă;

20. insistă asupra integrării obiectivelor 
de guvernanță în cadrul de durabilitate fără 
a crea birocrație și costuri suplimentare 
atât pentru întreprinderi, cât și pentru 
acționari și clienți, astfel cum s-a 
întâmplat în urma punerii în aplicare 
haotice a MiFID II;
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Or. en

Amendamentul 422
Paul Tang, Manon Aubry, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre 
Larrouturou, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. susține extinderea cadrului de 
durabilitate asupra sectorului corporativ; 
solicită raportarea obligatorie privind 
durabilitatea și obligația de diligență atât 
pentru instituțiile financiare, cât și pentru 
marile corporații, pentru o răspundere 
mai strictă a întreprinderilor cu privire la 
riscurile legate de durabilitate și pentru o 
raportare de date de mai bună calitate, 
inclusiv prin introducerea unui mecanism 
de verificare și a auditării independente;

Or. en

Amendamentul 423
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Pierre 
Larrouturou, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 20 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20b. solicită o revizuire ambițioasă a 
Directivei privind prezentarea de 
informații nefinanciare, asigurând faptul 
că există o obligație egală pentru toate 
corporațiile care își desfășoară activitatea 
pe piața UE de a prezenta informații 
privind impactul activităților lor asupra 
durabilității mediului, sociale și a 
guvernanței;

Or. en
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Amendamentul 424
Alfred Sant

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. reamintește că investițiile în 
activități economice nedurabile pot 
conduce la active depreciate cu efecte de 
blocare; consideră că acest risc este 
insuficient integrat în ratingurile de credit 
și în cadrele prudențiale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 425
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Pierre 
Larrouturou, Pedro Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. reamintește că investițiile în 
activități economice nedurabile pot 
conduce la active depreciate cu efecte de 
blocare; consideră că acest risc este 
insuficient integrat în ratingurile de credit 
și în cadrele prudențiale;

21. reamintește că investițiile în 
activități economice nedurabile pot 
conduce la active depreciate cu efecte de 
blocare; consideră că acest risc este 
insuficient integrat în ratingurile de credit 
și în cadrele prudențiale, inclusiv în cadrul 
Basel; solicită revizuirea Regulamentului 
privind ratingurile de credit pentru a 
promova transparența în ratingul în 
materie de durabilitate și o evaluare a 
posibilității de a include factori de 
durabilitate în legislația prudențială; 
solicită elaborarea unei taxonomii maro 
care să indice investițiile care se 
confruntă cu o creștere a expunerii la 
riscurile schimbărilor climatice, precum și 
utilizarea acestei taxonomii „maro” în 
cadrul prudențial;

Or. en
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Amendamentul 426
Billy Kelleher

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. reamintește că investițiile în 
activități economice nedurabile pot 
conduce la active depreciate cu efecte de 
blocare; consideră că acest risc este 
insuficient integrat în ratingurile de credit 
și în cadrele prudențiale;

21. reamintește că investițiile în 
activități economice nedurabile pot 
conduce la active depreciate cu efecte de 
blocare; consideră că acest risc este 
insuficient integrat în ratingurile de credit 
și în cadrele prudențiale, care ar trebui să 
fie abordate în viitoarele revizuiri ale 
agențiilor de rating de credit, ale 
CRR/CRD și ale cadrelor de solvabilitate; 
recunoaște importanța sectorului privat în 
finanțarea tranziției către o economie 
durabilă, subliniază necesitatea de a 
echilibra aceste măsuri cu stimulente 
relevante pentru investiții în activități 
durabile și invită, prin urmare, Comisia 
să examineze tratamentul prudențial al 
expunerilor „verzi”;

Or. en

Amendamentul 427
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. reamintește că investițiile în 
activități economice nedurabile pot 
conduce la active depreciate cu efecte de 
blocare; consideră că acest risc este 
insuficient integrat în ratingurile de credit 
și în cadrele prudențiale;

21. reamintește că investițiile în 
activități economice nedurabile pot 
conduce la active depreciate cu efecte de 
blocare; consideră că acest risc este 
insuficient integrat în ratingurile de credit 
și în cadrele prudențiale; consideră că, 
pentru evaluarea unui proiect, ratingul de 
credit nu este un parametru suficient, 
deoarece evaluarea proiectului în 
ansamblu este necesară pentru a asigura 
faptul că toate criteriile prestabilite, nu 
numai cu caracter de credit, ci și în 
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materie de durabilitate, sunt respectate în 
conformitate cu orientările Comisiei;

Or. en

Amendamentul 428
Mick Wallace, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. reamintește că investițiile în 
activități economice nedurabile pot 
conduce la active depreciate cu efecte de 
blocare; consideră că acest risc este 
insuficient integrat în ratingurile de credit 
și în cadrele prudențiale;

21. reamintește că investițiile în 
activități economice nedurabile vor 
conduce la active depreciate cu efecte de 
blocare, care vor împiedica în mod 
semnificativ realizarea obiectivelor 
climatice și de mediu; consideră că acest 
risc este insuficient integrat în ratingurile 
de credit și în cadrele prudențiale; 
reamintește că taxonomia UE consideră 
că activitățile economice contribuie în 
mod substanțial la atenuarea 
schimbărilor climatice numai atunci când 
nu conduc la o blocare a activelor care 
sunt incompatibile cu obiectivul de 
neutralitate climatică;

Or. en

Amendamentul 429
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. reamintește că investițiile în 
activități economice nedurabile pot 
conduce la active depreciate cu efecte de 
blocare; consideră că acest risc este 
insuficient integrat în ratingurile de credit 
și în cadrele prudențiale;

21. reamintește că investițiile în 
activități economice nedurabile vor 
conduce la active depreciate cu efecte de 
blocare; consideră că acest risc este 
insuficient integrat în ratingurile de credit 
și în cadrele prudențiale; solicită Comisiei 
să prezinte, înainte de sfârșitul anului 
2021, propuneri legislative de actualizare 
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a cadrului de reglementare a uniunii 
bancare a UE cu scopul de a integra pe 
deplin riscurile de mediu, inclusiv 
riscurile legate de activele depreciate din 
cadrul prudențial, precum și a procesului 
de supraveghere și evaluare (SREP);

Or. en

Amendamentul 430
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. reamintește că investițiile în 
activități economice nedurabile pot 
conduce la active depreciate cu efecte de 
blocare; consideră că acest risc este 
insuficient integrat în ratingurile de credit 
și în cadrele prudențiale;

21. reamintește că investițiile în 
activități economice nedurabile pot 
conduce la active depreciate cu efecte de 
blocare; consideră că acest risc este 
insuficient integrat în ratingurile de credit 
și în cadrele prudențiale; subliniază că 
riscurile financiare legate de durabilitate 
pot fi abordate mai bine prin extinderea 
domeniului de aplicare al taxonomiei UE, 
astfel încât să includă activitățile 
nesustenabile;

Or. en

Amendamentul 431
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Valérie Hayer, Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. reamintește că investițiile în 
activități economice nedurabile pot 
conduce la active depreciate cu efecte de 
blocare; consideră că acest risc este 
insuficient integrat în ratingurile de credit 
și în cadrele prudențiale;

21. reamintește că investițiile în 
activități economice nedurabile pot 
conduce la active depreciate cu efecte de 
blocare; consideră că acest risc este 
insuficient integrat în ratingurile de credit 
și în cadrele prudențiale, care ar trebui să 
fie abordate în viitoarele revizuiri ale 
agențiilor de rating de credit, ale 
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CRR/CRD și ale cadrelor de solvabilitate;

Or. en

Amendamentul 432
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. reamintește că investițiile în 
activități economice nedurabile pot 
conduce la active depreciate cu efecte de 
blocare; consideră că acest risc este 
insuficient integrat în ratingurile de credit 
și în cadrele prudențiale;

21. reamintește că investițiile în 
activități economice nedurabile și 
creditarea acestora vor conduce la active 
depreciate sau investiții irecuperabile cu 
efecte de blocare; consideră că acest risc 
este insuficient integrat în ratingurile de 
credit și în cadrele prudențiale, inclusiv în 
cadrul Basel III;

Or. en

Amendamentul 433
Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. reamintește că investițiile în 
activități economice nedurabile pot 
conduce la active depreciate cu efecte de 
blocare; consideră că acest risc este 
insuficient integrat în ratingurile de credit 
și în cadrele prudențiale;

21. reamintește riscul investițiilor 
neviabile din punct de vedere economic și 
investițiile în activități economice 
nedurabile, care pot conduce la active 
depreciate cu efecte de blocare; consideră 
că acest risc este insuficient integrat în 
ratingurile de credit și în cadrele 
prudențiale;

Or. en

Amendamentul 434
Linea Søgaard-Lidell

Propunere de rezoluție
Punctul 21
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. reamintește că investițiile în 
activități economice nedurabile pot 
conduce la active depreciate cu efecte de 
blocare; consideră că acest risc este 
insuficient integrat în ratingurile de credit 
și în cadrele prudențiale;

21. reamintește că investițiile în 
activități economice nedurabile pot 
conduce la active depreciate cu efecte de 
blocare; consideră că este necesară mai 
multă claritate privind modalitatea de a 
integra riscurile legate de durabilitate în 
ratingurile de credit și în cadrele 
prudențiale; 

Or. en

Amendamentul 435
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Andreas Schwab, Stefan Berger, Othmar 
Karas, Jessica Polfjärd, Eva Maydell, Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Inese 
Vaidere, Esther de Lange, Siegfried Mureșan, Lídia Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. reamintește că investițiile în 
activități economice nedurabile pot 
conduce la active depreciate cu efecte de 
blocare; consideră că acest risc este 
insuficient integrat în ratingurile de credit 
și în cadrele prudențiale;

21. reamintește că investițiile în 
activități economice nedurabile pot 
conduce la active depreciate cu efecte de 
blocare; subliniază că acest risc trebuie să 
fie integrat suficient în ratingurile de credit 
și în cadrele prudențiale;

Or. en

Amendamentul 436
Alfred Sant

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. subliniază că este important să se 
asigure durabilitatea practicilor pe piața 
de capital; reamintește că capitalul privat 
ar trebui să fie esențial pentru realizarea 
obiectivelor durabile și că, în acest scop, 
realizarea unor progrese suplimentare în 
direcția unei uniuni a piețelor de capital 
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ar trebui să contribuie la stabilirea unui 
canal clar între investițiile private și 
activitățile verzi; subliniază rolul-cheie pe 
care l-ar putea juca IMM-urile europene 
în această privință pentru a stimula 
inovarea și tehnologiile necesare pentru 
această tranziție;

Or. en

Amendamentul 437
Pascal Canfin

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. consideră că viitoarea Strategie 
reînnoită a UE privind finanțarea 
durabilă este o oportunitate majoră de a 
accelera tranziția către investiții cu 
amănuntul mai sustenabile; invită, prin 
urmare, Comisia să propună măsurile 
legislative necesare pentru a stimula 
cetățenii să investească în finanțare 
durabilă, pe baza criteriilor stabilite în 
Regulamentul privind taxonomia 
[Regulamentul privind instituirea unui 
cadru de facilitare a investițiilor 
durabile];

Or. en

Amendamentul 438
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. consideră că, pentru a face față 
dezinformării ecologice și, în cele din 
urmă, pentru a sprijini realizarea 
obiectivelor stabilite de Pactul verde, 
Comisia trebuie să prezinte, până în 
iunie 2021, Parlamentului European și 
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Consiliului o propunere legislativă de 
instituire a unei interdicții la nivelul 
Uniunii pentru publicitate, sponsorizare și 
orice alte activități de promovare finanțate 
de întreprinderi care își obțin majoritatea 
veniturilor din extracția și furnizarea de 
combustibili fosili;

Or. en

Amendamentul 439
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Valérie Hayer, Paul Tang, Billy Kelleher

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. invită Comisia să revizuiască 
Directiva privind prezentarea de 
informații nefinanciare și să prezinte noi 
acte legislative privind guvernanța 
corporativă pentru a asigura faptul că 
toate marile întreprinderi care își 
desfășoară activitatea în sectoare cu o 
intensitate ridicată a carbonului își 
elaborează și își publică obiectivele de 
reducere a emisiilor de carbon și 
planurile de tranziție în vederea alinierii 
activităților lor la Acordul de la Paris;

Or. en

Amendamentul 440
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. invită autoritățile europene de 
supraveghere, împreună cu autoritățile 
naționale competente, să elaboreze testări 
anuale ale scenariilor climatice pentru 
instituțiile financiare pe care le 
supraveghează, astfel cum se discută în 
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prezent în cadrul NGFS, pentru a înțelege 
riscurile financiare legate de climă din 
cadrul portofoliilor instituțiilor financiare 
relevante ale UE;

Or. en

Amendamentul 441
Clotilde Armand

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. insistă că ar trebui să fie analizate 
toate opțiunile în vederea facilitării 
procedurilor administrative pentru 
accesul IMM-urilor europene la finanțare 
publică și privată în cadrul SEIP; 
subliniază că trebuie să se depună 
eforturi suplimentare pentru a informa 
IMM-urile cu privire la noile oportunități 
de finanțare din cadrul SEIP;

Or. en

Amendamentul 442
José Manuel Fernandes

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. invită Comisia să se asigure că 
cetățenii europeni nu plătesc de două ori 
lipsa de investiții din partea marilor 
întreprinderi cu emisii de CO2, care nu și-
au utilizat alocarea cu titlu gratuit în 
cadrul ETS pentru a face investițiile 
sustenabile necesare pentru a sprijini 
eforturile europene pentru realizarea 
neutralității climatice;

Or. en
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Amendamentul 443
Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. insistă că investițiile publice și 
private trebuie să se completeze reciproc, 
dacă este posibil, în ceea ce privește 
mobilizarea finanțării pentru Pactul 
verde; subliniază că investițiile din 
sectorul privat nu ar trebui să fie excluse, 
astfel încât să poată fi maximizată 
finanțarea pentru Planul de investiții 
pentru o Europă durabilă;

Or. en

Amendamentul 444
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Andreas Schwab, Stefan Berger, Enikő 
Győri, Othmar Karas, Jessica Polfjärd, Eva Maydell, Christian Doleschal, Jörgen 
Warborn, Inese Vaidere, Siegfried Mureșan

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. reamintește că investițiile 
sustenabile nu au neapărat un profil cu 
risc mai redus decât alte tipuri de 
investiții; subliniază că, prin urmare, 
considerentele legate de durabilitate nu 
trebuie să fie în detrimentul 
considerentelor legate de stabilitatea 
financiară;

Or. en

Amendamentul 445
Linea Søgaard-Lidell

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. insistă asupra necesității mai 
multor măsuri pentru a asigura mai multă 
fiabilitate și comparabilitate a ratingurilor 
în materie de durabilitate, inclusiv prin 
definiții comune și prin transparența 
metodologiilor aplicate în evaluările 
durabilității;

Or. en

Amendamentul 446
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. invită Comisia să revizuiască 
Regulamentul privind ratingurile de 
credit pentru a asigura faptul că riscurile 
legate de durabilitate sunt integrate în 
mod adecvat;

Or. en

Amendamentul 447
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 21 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. invită autoritățile europene de 
supraveghere și mecanismul unic de 
supraveghere, împreună cu autoritățile 
naționale competente, să elaboreze rapid 
testări anuale ale scenariilor climatice 
pentru instituțiile financiare pe care le 
supraveghează, astfel cum se discută în 
prezent în special în cadrul NGFS, pentru 
a înțelege unde există și cât de departe 
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merg riscurile financiare legate de climă 
în cadrul portofoliilor instituțiilor 
financiare relevante ale UE;

Or. en

Amendamentul 448
Clotilde Armand

Propunere de rezoluție
Punctul 21 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. reamintește că, pentru a atinge un 
nivel ridicat de absorbție financiară, 
Comisia trebuie să acorde asistență 
tehnică autorităților publice naționale la 
elaborarea planurilor de tranziție, precum 
și în cadrul procedurilor administrative 
conexe;

Or. en

Amendamentul 449
Paul Tang, Petros Kokkalis, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Pierre Larrouturou, 
Joachim Schuster, Pedro Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. solicită introducerea unui cadru 
favorabil pentru investițiile publice 
durabile în vederea atingerii obiectivelor 
stabilite în Pactul verde european, dar 
subliniază că, indiferent de modelul de 
finanțare ales, acesta nu trebuie să 
submineze sustenabilitatea finanțelor 
publice în UE; sprijină angajamentul din 
partea vicepreședintelui executiv al 
Comisiei Dombrovskis de a analiza modul 
în care taxonomia poate fi utilizată în 
sectorul public; solicită ca sprijinul din 
bugetul public acordat companiilor aeriene 
să fie utilizat în mod durabil și eficient;

22. subliniază riscul cheltuielilor 
publice reduse pentru tranziția durabilă în 
contextul crizei provocate de pandemia de 
COVID-19; solicită introducerea unui 
cadru favorabil pentru investițiile publice 
durabile în vederea atingerii obiectivelor 
stabilite în Pactul verde european, dar 
subliniază că, indiferent de modelul de 
finanțare ales, acesta nu trebuie să 
submineze sustenabilitatea finanțelor 
publice în UE; susține crearea unei reguli 
de aur verzi și durabile pentru a exclude 
investițiile sustenabile din cadrul de 
guvernanță economică al UE; solicită un 
pact de dezvoltare durabilă pentru a 
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examina punerea în aplicare a 
obiectivelor de durabilitate, precum și 
decalajul în materie de investiții verzi din 
fiecare stat membru; salută faptul că 
taxonomia UE va ghida investițiile în 
redresarea UE pentru a asigura faptul că 
acestea sunt în conformitate cu nivelul de 
ambiție al UE pe termen lung; solicită o 
transparență sporită a gradului de 
sustenabilitate al investițiilor publice la 
nivelul UE și la nivelul statelor membre; 
sprijină angajamentul din partea 
vicepreședintelui executiv al Comisiei, dl 
Dombrovskis, de a analiza modul în care 
taxonomia poate fi utilizată în sectorul 
public; solicită ca sprijinul din bugetul 
public acordat companiilor aeriene să fie 
utilizat în mod durabil și eficient; sprijină 
angajamentul asumat de Comisie de a 
analiza modalitatea în care standardul 
UE privind obligațiunile ecologice, 
precum și alte cadre favorabile, pot spori 
finanțarea publică și privată pentru 
investiții sustenabile;

Or. en

Amendamentul 450
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. solicită introducerea unui cadru 
favorabil pentru investițiile publice 
durabile în vederea atingerii obiectivelor 
stabilite în Pactul verde european, dar 
subliniază că, indiferent de modelul de 
finanțare ales, acesta nu trebuie să 
submineze sustenabilitatea finanțelor 
publice în UE; sprijină angajamentul din 
partea vicepreședintelui executiv al 
Comisiei Dombrovskis de a analiza modul 
în care taxonomia poate fi utilizată în 
sectorul public; solicită ca sprijinul din 
bugetul public acordat companiilor aeriene 

22. solicită introducerea unui cadru 
favorabil pentru investițiile publice 
durabile în vederea atingerii obiectivelor 
stabilite în Pactul verde european, astfel 
încât cheltuielile pentru investiții publice 
din activitățile economice durabile să fie 
repartizate pe toată durata ciclului de 
viață a formării brute de capital 
corespunzătoare; solicită, prin urmare, 
Comisiei să prezinte propuneri legislative 
privind regulile fiscale ale UE în acest 
scop în contextul revizuirii pachetului 
privind guvernanța economică și a 
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să fie utilizat în mod durabil și eficient; pachetului privind supravegherea și 
monitorizarea bugetare și subliniază că 
această revizuire este o condiție necesară 
pentru a asigura sustenabilitatea finanțelor 
publice în UE; sprijină angajamentul din 
partea vicepreședintelui executiv al 
Comisiei, dl Dombrovskis, de a analiza 
modul în care taxonomia UE ar trebui să 
fie utilizată în sectorul public; consideră 
că acest demers ar trebui să conducă la 
adoptarea unor obiective obligatorii și a 
unor praguri minime; solicită ca sprijinul 
din bugetul public acordat companiilor 
aeriene să fie condiționat de adoptarea 
unor planuri de decarbonizare și de 
angajamentele de a sprijini obiectivele 
climatice ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 451
Margarida Marques, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik Bergkvist, Elisabetta 
Gualmini

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. solicită introducerea unui cadru 
favorabil pentru investițiile publice 
durabile în vederea atingerii obiectivelor 
stabilite în Pactul verde european, dar 
subliniază că, indiferent de modelul de 
finanțare ales, acesta nu trebuie să 
submineze sustenabilitatea finanțelor 
publice în UE; sprijină angajamentul din 
partea vicepreședintelui executiv al 
Comisiei Dombrovskis de a analiza modul 
în care taxonomia poate fi utilizată în 
sectorul public; solicită ca sprijinul din 
bugetul public acordat companiilor aeriene 
să fie utilizat în mod durabil și eficient;

22. solicită introducerea unui cadru 
favorabil pentru investițiile publice 
durabile în vederea atingerii obiectivelor 
stabilite în Pactul verde european, dar 
subliniază că, indiferent de modelul de 
finanțare ales, acesta nu trebuie să 
submineze sustenabilitatea finanțelor 
publice în UE; consideră că revizuirea 
cadrului de guvernanță economică al UE 
ar trebui să analizeze modalități de 
stimulare a statelor membre pentru a 
efectua reforme și investiții în vederea 
abordării provocărilor de mediu, 
menținând în același timp sustenabilitatea 
datoriei; invită statele membre să fie mai 
active în ceea ce privește aplicarea 
principiilor de „înverzire” a bugetelor ca 
o modalitate de a realiza obiectivele 
Pactului verde european, îmbunătățind în 
același timp calitatea finanțelor publice; 
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sprijină angajamentul din partea 
vicepreședintelui executiv al Comisiei, dl 
Dombrovskis, de a analiza modul în care 
taxonomia poate fi utilizată în sectorul 
public; solicită ca sprijinul din bugetul 
public acordat companiilor aeriene să fie 
utilizat în mod durabil și eficient;

Or. en

Amendamentul 452
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, 
Valérie Hayer, Billy Kelleher

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. solicită introducerea unui cadru 
favorabil pentru investițiile publice 
durabile în vederea atingerii obiectivelor 
stabilite în Pactul verde european, dar 
subliniază că, indiferent de modelul de 
finanțare ales, acesta nu trebuie să 
submineze sustenabilitatea finanțelor 
publice în UE; sprijină angajamentul din 
partea vicepreședintelui executiv al 
Comisiei Dombrovskis de a analiza modul 
în care taxonomia poate fi utilizată în 
sectorul public; solicită ca sprijinul din 
bugetul public acordat companiilor aeriene 
să fie utilizat în mod durabil și eficient;

22. solicită introducerea unui cadru 
favorabil pentru investițiile publice 
durabile în vederea atingerii obiectivelor 
stabilite în Pactul verde european, dar 
subliniază că, indiferent de modelul de 
finanțare ales, acesta nu trebuie să 
submineze sustenabilitatea finanțelor 
publice în UE; sprijină angajamentul din 
partea vicepreședintelui executiv al 
Comisiei, dl Dombrovskis, de a analiza 
modul în care taxonomia poate fi utilizată 
în sectorul public și invită, prin urmare, 
Comisia să divulge ce parte din 
cheltuielile Uniunii este în conformitate 
cu categoriile stabilite în Regulamentul 
(UE) 2020/ [Regulamentul privind 
taxonomia] și să adopte o metodologie de 
urmărire actualizată pentru a monitoriza 
și a raporta tendințele cu privire la 
fluxurile de capital destinate investițiilor 
sustenabile conform Regulamentului 
privind taxonomia (UE) 2020/... 
[Regulamentul privind taxonomia] al 
Parlamentului European și al Consiliului; 
solicită ca sprijinul din bugetul public 
acordat companiilor aeriene să fie utilizat 
în mod durabil și eficient;

Or. en
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Amendamentul 453
Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. solicită introducerea unui cadru 
favorabil pentru investițiile publice 
durabile în vederea atingerii obiectivelor 
stabilite în Pactul verde european, dar 
subliniază că, indiferent de modelul de 
finanțare ales, acesta nu trebuie să 
submineze sustenabilitatea finanțelor 
publice în UE; sprijină angajamentul din 
partea vicepreședintelui executiv al 
Comisiei Dombrovskis de a analiza modul 
în care taxonomia poate fi utilizată în 
sectorul public; solicită ca sprijinul din 
bugetul public acordat companiilor aeriene 
să fie utilizat în mod durabil și eficient;

22. solicită introducerea unui cadru 
favorabil pentru investițiile publice 
durabile în vederea atingerii obiectivelor 
stabilite în Pactul verde european, dar 
subliniază că, indiferent de modelul de 
finanțare ales, acesta nu trebuie să 
submineze sustenabilitatea finanțelor 
publice în UE; sprijină angajamentul din 
partea vicepreședintelui executiv al 
Comisiei, dl Dombrovskis, de a analiza 
modul în care taxonomia poate fi utilizată 
în sectorul public; solicită ca sprijinul din 
bugetul public acordat companiilor aeriene 
să fie utilizat în mod durabil și eficient; 
consideră că subvențiile sau 
împrumuturile alocate marilor 
întreprinderi în cadrul instrumentului 
Next Generation EU ar trebui să fie 
asociate cu contrapărți, inclusiv cu o 
interdicție pentru dividende și bonusuri, o 
transparență fiscală obligatorie cu o 
raportare publică pentru fiecare țară în 
parte, reducerea obligatorie a diferenței 
de remunerare între femei și bărbați și a 
ratei de plată pentru directori, precum și 
cu angajamente concrete și un plan de 
acțiune pentru reducerea emisiilor lor de 
gaze cu efect de seră și a impactului lor 
negativ asupra mediului;

Or. en

Amendamentul 454
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. solicită introducerea unui cadru 22. solicită introducerea unui cadru 
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favorabil pentru investițiile publice 
durabile în vederea atingerii obiectivelor 
stabilite în Pactul verde european, dar 
subliniază că, indiferent de modelul de 
finanțare ales, acesta nu trebuie să 
submineze sustenabilitatea finanțelor 
publice în UE; sprijină angajamentul din 
partea vicepreședintelui executiv al 
Comisiei Dombrovskis de a analiza modul 
în care taxonomia poate fi utilizată în 
sectorul public; solicită ca sprijinul din 
bugetul public acordat companiilor aeriene 
să fie utilizat în mod durabil și eficient;

favorabil pentru investițiile publice 
durabile în vederea atingerii obiectivelor 
stabilite în Pactul verde european, dar 
subliniază că, indiferent de modelul de 
finanțare ales, acesta nu trebuie să 
submineze sustenabilitatea finanțelor 
publice în UE; sprijină angajamentul din 
partea vicepreședintelui executiv al 
Comisiei, dl Dombrovskis, de a analiza 
modul în care taxonomia poate fi utilizată 
în sectorul public; solicită ca sprijinul din 
bugetul public acordat companiilor aeriene 
să fie utilizat în mod durabil și eficient; 
solicită, totodată, UE să nu sprijine 
propunerea prezentată în contextul 
Organizației Aviației Civile Internaționale 
(OACI) de a modifica situația de referință 
de la care se va măsura creșterea emisiilor 
din sector, ca urmare a căreia companiile 
aeriene ar putea să nu plătească nimic 
pentru impactul lor asupra climei până în 
2024;

Or. en

Amendamentul 455
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, 
Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Lídia Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. solicită introducerea unui cadru 
favorabil pentru investițiile publice 
durabile în vederea atingerii obiectivelor 
stabilite în Pactul verde european, dar 
subliniază că, indiferent de modelul de 
finanțare ales, acesta nu trebuie să 
submineze sustenabilitatea finanțelor 
publice în UE; sprijină angajamentul din 
partea vicepreședintelui executiv al 
Comisiei Dombrovskis de a analiza modul 
în care taxonomia poate fi utilizată în 
sectorul public; solicită ca sprijinul din 
bugetul public acordat companiilor 
aeriene să fie utilizat în mod durabil și 

22. subliniază că creșterea nivelurilor 
investițiilor publice durabile nu trebuie să 
submineze sustenabilitatea finanțelor 
publice în UE;
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eficient;
Or. en

Amendamentul 456
Marc Angel

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. solicită introducerea unui cadru 
favorabil pentru investițiile publice 
durabile în vederea atingerii obiectivelor 
stabilite în Pactul verde european, dar 
subliniază că, indiferent de modelul de 
finanțare ales, acesta nu trebuie să 
submineze sustenabilitatea finanțelor 
publice în UE; sprijină angajamentul din 
partea vicepreședintelui executiv al 
Comisiei Dombrovskis de a analiza modul 
în care taxonomia poate fi utilizată în 
sectorul public; solicită ca sprijinul din 
bugetul public acordat companiilor aeriene 
să fie utilizat în mod durabil și eficient;

22. solicită introducerea unui cadru 
favorabil pentru investițiile publice 
durabile în vederea atingerii obiectivelor 
stabilite în Pactul verde european, dar 
subliniază că, indiferent de modelul de 
finanțare ales, acesta nu trebuie să 
submineze sustenabilitatea finanțelor 
publice în UE; sprijină angajamentul din 
partea vicepreședintelui executiv al 
Comisiei, dl Dombrovskis, de a analiza 
modul în care taxonomia poate fi utilizată 
în sectorul public; solicită ca sprijinul din 
bugetul public acordat sectorului 
transporturilor, în special companiilor 
aeriene, să fie utilizat în mod durabil și 
eficient și să fie legat de o obligație clară 
de a depune eforturi suplimentare cu 
privire la durabilitatea din sector;

Or. en

Amendamentul 457
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. solicită introducerea unui cadru 
favorabil pentru investițiile publice 
durabile în vederea atingerii obiectivelor 
stabilite în Pactul verde european, dar 
subliniază că, indiferent de modelul de 
finanțare ales, acesta nu trebuie să 
submineze sustenabilitatea finanțelor 

22. solicită introducerea unui cadru 
favorabil pentru investițiile publice 
durabile în vederea atingerii obiectivelor 
stabilite în Pactul verde european, dar 
subliniază că, indiferent de modelul de 
finanțare ales, acesta nu trebuie să 
submineze sustenabilitatea finanțelor 
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publice în UE; sprijină angajamentul din 
partea vicepreședintelui executiv al 
Comisiei Dombrovskis de a analiza modul 
în care taxonomia poate fi utilizată în 
sectorul public; solicită ca sprijinul din 
bugetul public acordat companiilor aeriene 
să fie utilizat în mod durabil și eficient;

publice în UE; sprijină angajamentul din 
partea vicepreședintelui executiv al 
Comisiei, dl Dombrovskis, de a analiza 
modul în care taxonomia poate fi utilizată 
în sectorul public, inclusiv achizițiile 
publice; solicită ca sprijinul din bugetul 
public acordat companiilor aeriene să fie 
utilizat în mod durabil și eficient și să fie 
condiționat de publicarea unor obiective 
climatice și a foilor de parcurs ale 
tranziției verzi;

Or. en

Amendamentul 458
Alfred Sant

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. solicită introducerea unui cadru 
favorabil pentru investițiile publice 
durabile în vederea atingerii obiectivelor 
stabilite în Pactul verde european, dar 
subliniază că, indiferent de modelul de 
finanțare ales, acesta nu trebuie să 
submineze sustenabilitatea finanțelor 
publice în UE; sprijină angajamentul din 
partea vicepreședintelui executiv al 
Comisiei Dombrovskis de a analiza modul 
în care taxonomia poate fi utilizată în 
sectorul public; solicită ca sprijinul din 
bugetul public acordat companiilor aeriene 
să fie utilizat în mod durabil și eficient;

22. solicită introducerea unui cadru 
favorabil pentru investițiile publice 
durabile în vederea atingerii obiectivelor 
stabilite în Pactul verde european, dar 
subliniază că, indiferent de modelul de 
finanțare ales, acesta nu trebuie să 
submineze sustenabilitatea finanțelor 
publice în UE; sprijină angajamentul din 
partea vicepreședintelui executiv al 
Comisiei, dl Dombrovskis, de a analiza 
modul în care taxonomia poate fi utilizată 
în sectorul public; solicită ca sprijinul din 
bugetul public acordat companiilor aeriene 
să fie utilizat în mod durabil și eficient, în 
timp ce respectarea legislației UE în 
domeniul social, al mediului și pentru 
consumatori trebuie să rămână o condiție 
prealabilă pentru acordarea acestui 
ajutor;

Or. en

Amendamentul 459
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte
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Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. solicită introducerea unui cadru 
favorabil pentru investițiile publice 
durabile în vederea atingerii obiectivelor 
stabilite în Pactul verde european, dar 
subliniază că, indiferent de modelul de 
finanțare ales, acesta nu trebuie să 
submineze sustenabilitatea finanțelor 
publice în UE; sprijină angajamentul din 
partea vicepreședintelui executiv al 
Comisiei Dombrovskis de a analiza modul 
în care taxonomia poate fi utilizată în 
sectorul public; solicită ca sprijinul din 
bugetul public acordat companiilor aeriene 
să fie utilizat în mod durabil și eficient;

22. subliniază că, indiferent de modelul 
de finanțare ales, acesta trebuie să respecte 
sustenabilitatea finanțelor publice în UE, în 
special clauza de neîndatorare consacrată 
la articolul 311 din TFUE; avertizează că 
aplicarea taxonomiei în sectorul public 
poate să submineze suveranitatea 
națională a statelor membre și să limiteze 
competențele exclusive ale acestora; 
solicită ca sprijinul din bugetul public 
acordat companiilor aeriene să fie utilizat 
în mod durabil și eficient;

Or. en

Amendamentul 460
Mick Wallace, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. solicită introducerea unui cadru 
favorabil pentru investițiile publice 
durabile în vederea atingerii obiectivelor 
stabilite în Pactul verde european, dar 
subliniază că, indiferent de modelul de 
finanțare ales, acesta nu trebuie să 
submineze sustenabilitatea finanțelor 
publice în UE; sprijină angajamentul din 
partea vicepreședintelui executiv al 
Comisiei Dombrovskis de a analiza modul 
în care taxonomia poate fi utilizată în 
sectorul public; solicită ca sprijinul din 
bugetul public acordat companiilor aeriene 
să fie utilizat în mod durabil și eficient;

22. solicită introducerea unui cadru 
favorabil pentru investițiile publice 
durabile în vederea atingerii obiectivelor 
stabilite în Pactul verde european, dar 
subliniază că, indiferent de modelul de 
finanțare ales, acesta nu trebuie să 
submineze sustenabilitatea finanțelor 
publice în UE; sprijină angajamentul din 
partea vicepreședintelui executiv al 
Comisiei, dl Dombrovskis, de a analiza 
modul în care taxonomia poate fi utilizată 
în sectorul public; insistă ca orice sprijin 
din bugetul public acordat companiilor 
aeriene să fie însoțit de o condiționalitate 
privind drepturile fundamentale ale 
lucrătorilor și de progrese către realizarea 
unor obiective de mediu și climatice 
ambițioase;
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Or. en

Amendamentul 461
Clara Ponsatí Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. solicită introducerea unui cadru 
favorabil pentru investițiile publice 
durabile în vederea atingerii obiectivelor 
stabilite în Pactul verde european, dar 
subliniază că, indiferent de modelul de 
finanțare ales, acesta nu trebuie să 
submineze sustenabilitatea finanțelor 
publice în UE; sprijină angajamentul din 
partea vicepreședintelui executiv al 
Comisiei Dombrovskis de a analiza modul 
în care taxonomia poate fi utilizată în 
sectorul public; solicită ca sprijinul din 
bugetul public acordat companiilor aeriene 
să fie utilizat în mod durabil și eficient;

22. solicită introducerea unui cadru 
favorabil pentru investițiile publice 
durabile în vederea atingerii obiectivelor 
stabilite în Pactul verde european, dar 
subliniază că, indiferent de modelul de 
finanțare ales, acesta nu trebuie să 
submineze sustenabilitatea finanțelor 
publice în UE; sprijină angajamentul din 
partea vicepreședintelui executiv al 
Comisiei, dl Dombrovskis, de a analiza 
modul în care taxonomia poate fi utilizată 
în sectorul public; solicită ca sprijinul din 
bugetul public acordat companiilor aeriene 
sau altor industrii afectate de pandemia 
de COVID-19, cum ar fi industria 
turismului sau cea a autovehiculelor, să 
fie utilizat în mod durabil și eficient;

Or. en

Amendamentul 462
Clotilde Armand

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. solicită introducerea unui cadru 
favorabil pentru investițiile publice 
durabile în vederea atingerii obiectivelor 
stabilite în Pactul verde european, dar 
subliniază că, indiferent de modelul de 
finanțare ales, acesta nu trebuie să 
submineze sustenabilitatea finanțelor 
publice în UE; sprijină angajamentul din 
partea vicepreședintelui executiv al 
Comisiei Dombrovskis de a analiza modul 

22. solicită introducerea unui cadru 
favorabil pentru investițiile publice 
durabile în vederea atingerii obiectivelor 
stabilite în Pactul verde european, dar 
subliniază că, indiferent de modelul de 
finanțare ales, acesta nu trebuie să 
submineze sustenabilitatea finanțelor 
publice în UE; solicită ca sprijinul din 
bugetul public acordat companiilor aeriene 
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în care taxonomia poate fi utilizată în 
sectorul public; solicită ca sprijinul din 
bugetul public acordat companiilor aeriene 
să fie utilizat în mod durabil și eficient;

să fie utilizat în mod durabil și eficient;

Or. en

Amendamentul 463
Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. solicită introducerea unui cadru 
favorabil pentru investițiile publice 
durabile în vederea atingerii obiectivelor 
stabilite în Pactul verde european, dar 
subliniază că, indiferent de modelul de 
finanțare ales, acesta nu trebuie să 
submineze sustenabilitatea finanțelor 
publice în UE; sprijină angajamentul din 
partea vicepreședintelui executiv al 
Comisiei Dombrovskis de a analiza modul 
în care taxonomia poate fi utilizată în 
sectorul public; solicită ca sprijinul din 
bugetul public acordat companiilor aeriene 
să fie utilizat în mod durabil și eficient;

22. solicită introducerea unui cadru 
favorabil pentru investițiile publice 
durabile în vederea atingerii obiectivelor 
stabilite în Pactul verde european, dar 
subliniază că, indiferent de modelul de 
finanțare ales, acesta nu trebuie să 
submineze sustenabilitatea finanțelor 
publice în UE; sprijină angajamentul din 
partea vicepreședintelui executiv al 
Comisiei, dl Dombrovskis, de a analiza 
modul în care taxonomia poate fi utilizată 
în sectorul public; solicită ca sprijinul din 
bugetul public acordat companiilor aeriene 
și industriei autovehiculelor să fie utilizat 
în mod durabil și eficient;

Or. en

Amendamentul 464
Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. solicită introducerea unui cadru 
favorabil pentru investițiile publice 
durabile în vederea atingerii obiectivelor 
stabilite în Pactul verde european, dar 
subliniază că, indiferent de modelul de 
finanțare ales, acesta nu trebuie să 
submineze sustenabilitatea finanțelor 

22. solicită introducerea unui cadru 
favorabil pentru investițiile publice 
durabile în vederea atingerii colective a 
obiectivelor stabilite în Pactul verde 
european, dar subliniază că, indiferent de 
modelul de finanțare ales, acesta nu trebuie 
să submineze sustenabilitatea finanțelor 
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publice în UE; sprijină angajamentul din 
partea vicepreședintelui executiv al 
Comisiei Dombrovskis de a analiza modul 
în care taxonomia poate fi utilizată în 
sectorul public; solicită ca sprijinul din 
bugetul public acordat companiilor aeriene 
să fie utilizat în mod durabil și eficient;

publice în UE; sprijină angajamentul din 
partea vicepreședintelui executiv al 
Comisiei, dl Dombrovskis, de a analiza 
modul în care taxonomia poate fi utilizată 
în sectorul public; solicită ca sprijinul din 
bugetul public acordat companiilor aeriene 
să fie utilizat în mod durabil și eficient;

Or. en

Amendamentul 465
Pascal Canfin

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. invită Comisia să solicite 
beneficiarilor instrumentelor sale 
financiare din sectoarele cu emisii 
ridicate, inclusiv ai proiectelor sprijinite 
de Banca Europeană de Investiții, să 
efectueze o simulare de criză pentru 
adaptarea la efectele schimbărilor 
climatice și subliniază că, dacă nu trece 
de această simulare de criză, beneficiarul 
nu este eligibil pentru instrumentul 
financiar al Uniunii; subliniază că 
Comisia Europeană ar trebui să ofere 
orientări beneficiarilor, pe baza Strategiei 
UE privind adaptarea la schimbările 
climatice și a datelor Agenției Europene 
de Mediu, cu privire la modalitatea de 
aliniere a unui proiect de investiții la 
cerințele de adaptarea la efectele 
schimbărilor climatice; subliniază că este 
necesar ca aceste orientări să utilizeze în 
mod adecvat criteriilor stabilite în 
[Regulamentul privind instituirea unui 
cadru de facilitare a investițiilor 
durabile];

Or. en

Amendamentul 466
Paul Tang, Manon Aubry, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre 
Larrouturou, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Pedro Marques
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Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. solicită ca clauza derogatorie 
generală din cadrul Pactului de stabilitate 
și de creștere (PSC) să dureze pe tot 
parcursul actualei crize economice și 
sanitare; subliniază că nivelurile ridicate 
ale datoriei în urma reactivării normelor 
bugetare pot conduce la proceduri 
aplicabile deficitelor excesive pentru 
multe state membre ale UE; solicită 
reformarea PSC cu o regulă de cheltuieli 
care să faciliteze investițiile publice nete, 
să permită acțiuni anticiclice și să ia în 
considerare orientarea fiscală a UE în 
ansamblu, astfel încât să reducă riscul de 
austeritate severă impusă în urma 
reactivării PSC și să permită investițiile 
necesare pentru redresare și pentru 
tranziția durabilă și justă;

Or. en

Amendamentul 467
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. reamintește că, potrivit propriilor 
calcule ale Comisiei, o estimare 
conservatoare a investițiilor suplimentare 
necesare pentru realizarea obiectivelor 
actuale de politică ale UE în domeniul 
climei și al mediului până în 2030 ar fi de 
aproximativ 470 de miliarde EUR pe an; 
observă că regulile fiscale ale UE, care 
sunt suspendate în prezent, ar face 
imposibile aceste investiții din cauza 
cerinței de a respecta regula privind 
ponderea deficitului în PIB; solicită 
introducerea unei reguli de aur europene 
de a exclude investițiile publice pentru 
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promovarea durabilității mediului din 
calculele deficitului structural;

Or. en

Amendamentul 468
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază că, într-o tranziție 
echitabilă care asigură realizarea și 
eficacitatea obiectivelor stabilite, la 
alocarea resurselor ar trebui să se țină 
seama, de asemenea, de rezultatele 
obținute de fiecare stat membru în ceea ce 
privește obiectivele pentru 2020 pentru 
eficiență energetică și alternative de 
energie din surse regenerabile; consideră 
că, în acest mod, ar fi garantată o 
abordare pozitivă pentru statele membre 
care au investit deja anterior, realizând 
obiectivele stabilite, fără a le penaliza pe 
cele care au întârziat tranziția;

Or. en

Amendamentul 469
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. încurajează Comisia să localizeze 
bunele practici concrete cu privire la 
„înverzirea” bugetelor și îndeamnă 
Comisia să întreprindă inițiative similare 
în context internațional; subliniază că 
finanțele publice solide sunt principalul 
obiectiv al regulilor fiscale europene și că, 
prin urmare, investițiile verzi nu ar trebui 
să fie tratate în afara cadrului bugetar al 
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PSC;
Or. en

Amendamentul 470
Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. invită Comisia să asigure faptul că 
„activitățile de tranziție”, care permit 
îmbunătățiri semnificative în direcția 
decarbonizării, reducerea amprentei de 
mediu sau îmbunătățirea utilizării 
eficiente a resurselor în sectoarele-cheie 
ale economiei, sunt eligibile pentru a 
primi finanțare în cadrul Planului de 
investiții pentru o Europă durabilă;

Or. en

Amendamentul 471
Caroline Nagtegaal, Ondřej Kovařík

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază că economia europeană 
este formată în mare parte din 
microîntreprinderi și IMM-uri; 
îndeamnă, prin urmare, Comisia să 
acorde o atenție deosebită acestor tipuri 
de întreprinderi, de exemplu prin oferirea 
unui acces mai bun la finanțare și la 
recalificarea angajaților;

Or. en

Amendamentul 472
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. insistă că investițiile sustenabile 
ale statelor membre în atenuarea 
schimbărilor climatice, adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice și tranziția 
justă către neutralitatea climatică ar 
trebui să fie excluse din Pactul de 
stabilitate și de creștere;

Or. en

Amendamentul 473
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, 
Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Lídia Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. respinge ideea unui cadru 
favorabil pentru investițiile publice 
sustenabile sau a oricărei „proceduri 
rapide” în cadrul Pactului de stabilitate și 
de creștere;

Or. en

Amendamentul 474
Mick Wallace, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. consideră că momentele de criză 
pot oferi oportunitatea unei tranziții 
rapide, juste și ecologice de la actuala 
economie cu emisii de carbon;

Or. en

Amendamentul 475
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte
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Propunere de rezoluție
Punctul 22 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. subliniază importanța investițiilor 
publice menite să pună în aplicare 
intervenții și proiecte pentru 
decontaminarea, redresarea și refacerea 
mediului în teritorii, inclusiv în zonele 
marine, riverane și muntoase, în care 
există un nivel ridicat de poluare și 
contaminare din cauza abandonării de 
deșeuri toxice;

Or. en

Amendamentul 476
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 22 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. îndeamnă Comisia să își 
intensifice eforturile de a spori 
durabilitatea achizițiilor publice și a 
licitațiilor și de a crește coordonarea 
europeană în această privință;

Or. en

Amendamentul 477
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Csaba 
Molnár, Aurore Lalucq, Pedro Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 22 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. invită statele membre să divulge 
expunerea bugetului lor anual la 
diferitele obiective și categorii ale 
taxonomiei UE;

Or. en



AM\1209233RO.docx 253/304 PE652.496v02-00

RO

Amendamentul 478
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. reamintește că ciclul semestrului 
european este un cadru pentru 
coordonarea de către statele membre ale 
UE a politicilor lor bugetare și 
economice; consideră că acesta ar putea 
facilita punerea în aplicare a Pactului 
verde european, a pilonului european al 
drepturilor sociale și a obiectivelor de 
dezvoltare durabilă ale ONU (ODD); 
consideră că ODD ar trebui să se afle în 
centrul procesului de elaborare a 
politicilor UE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 479
Mick Wallace, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. reamintește că ciclul semestrului 
european este un cadru pentru 
coordonarea de către statele membre ale 
UE a politicilor lor bugetare și 
economice; consideră că acesta ar putea 
facilita punerea în aplicare a Pactului 
verde european, a pilonului european al 
drepturilor sociale și a obiectivelor de 
dezvoltare durabilă ale ONU (ODD); 
consideră că ODD ar trebui să se afle în 
centrul procesului de elaborare a 
politicilor UE;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 480
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. reamintește că ciclul semestrului 
european este un cadru pentru coordonarea 
de către statele membre ale UE a politicilor 
lor bugetare și economice; consideră că 
acesta ar putea facilita punerea în 
aplicare a Pactului verde european, a 
pilonului european al drepturilor sociale și 
a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
ONU (ODD); consideră că ODD ar trebui 
să se afle în centrul procesului de elaborare 
a politicilor UE;

23. reamintește că ciclul semestrului 
european este un cadru pentru coordonarea 
de către statele membre ale UE a politicilor 
lor bugetare și economice; salută 
integrarea durabilității mediului în 
procesul semestrului european, în special 
prin rapoartele de țară pentru 2020; invită 
Comisia să completeze cadrul actual al 
semestrului european cu indicatori 
climatici și de mediu pentru a facilita 
monitorizarea progreselor înregistrate de 
statele membre în ceea ce privește 
realizarea obiectivelor Pactului verde 
european și pilonului european al 
drepturilor sociale și a obiectivelor de 
dezvoltare durabilă ale ONU (ODD); 
consideră că ODD ar trebui să se afle în 
centrul procesului de elaborare a politicilor 
al UE și salută, în această privință, 
includerea lor în rapoartele de țară din 
cadrul semestrului european pentru 2020; 
invită, de asemenea, Comisia să elaboreze 
și să prezinte fără întârziere o serie de 
indicatori-cheie pentru a îmbunătăți 
analiza implicațiilor macroeconomice și 
sociale ale tranziției verzi din ciclul 
următorului semestru european;

Or. en

Amendamentul 481
Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. reamintește că ciclul semestrului 
european este un cadru pentru coordonarea 
de către statele membre ale UE a politicilor 

23. reamintește că ciclul semestrului 
european este un cadru pentru coordonarea 
de către statele membre ale UE a politicilor 
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lor bugetare și economice; consideră că 
acesta ar putea facilita punerea în aplicare a 
Pactului verde european, a pilonului 
european al drepturilor sociale și a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
ONU (ODD); consideră că ODD ar trebui 
să se afle în centrul procesului de elaborare 
a politicilor UE;

lor bugetare și economice; consideră că 
acesta ar putea facilita punerea în aplicare a 
Pactului verde european, a pilonului 
european al drepturilor sociale și a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
ONU (ODD); consideră că ODD ar trebui 
să se afle în centrul procesului de elaborare 
a politicilor al UE; subliniază rolul-cheie 
pe care îl joacă semestrul european în 
menținerea unui nivel redus al 
investițiilor publice în UE; solicită, prin 
urmare, excluderea investițiilor 
sustenabile din calculul deficitului public; 
subliniază că investițiile în combustibili 
fosili, inclusiv gaz și investițiile în energie 
nucleară nu ar trebui să fie considerate 
sustenabile; consideră că Pactul de 
stabilitate și de creștere trebuie să fie 
înlocuit cu un Pact pentru ocuparea forței 
de muncă și sustenabilitate;

Or. en

Amendamentul 482
Aurore Lalucq

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. reamintește că ciclul semestrului 
european este un cadru pentru coordonarea 
de către statele membre ale UE a politicilor 
lor bugetare și economice; consideră că 
acesta ar putea facilita punerea în aplicare a 
Pactului verde european, a pilonului 
european al drepturilor sociale și a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
ONU (ODD); consideră că ODD ar trebui 
să se afle în centrul procesului de elaborare 
a politicilor UE;

23. reamintește că ciclul semestrului 
european este un cadru pentru coordonarea 
de către statele membre ale UE a politicilor 
lor bugetare și economice; consideră că 
acesta ar putea facilita punerea în aplicare a 
Pactului verde european, a pilonului 
european al drepturilor sociale și a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
ONU (ODD); consideră că ODD ar trebui 
să se afle în centrul procesului de elaborare 
a politicilor al UE; sprijină flexibilitatea în 
punerea în aplicare a PSC, astfel cum a 
propus Comisia în 2015 și în 2020; 
consideră că ar trebui să existe mult mai 
multă flexibilitate pentru a stimula 
investițiile și tranziția ecologică în UE; 
solicită, prin urmare, reformarea PSC și 
introducerea unei capacități bugetare 
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pentru zona euro;
Or. en

Amendamentul 483
Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. reamintește că ciclul semestrului 
european este un cadru pentru coordonarea 
de către statele membre ale UE a politicilor 
lor bugetare și economice; consideră că 
acesta ar putea facilita punerea în aplicare 
a Pactului verde european, a pilonului 
european al drepturilor sociale și a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
ONU (ODD); consideră că ODD ar trebui 
să se afle în centrul procesului de elaborare 
a politicilor UE;

23. reamintește că ciclul semestrului 
european este un cadru pentru coordonarea 
de către statele membre ale UE a politicilor 
lor bugetare și economice; reamintește că 
acest proces ar trebui să fie îmbunătățit 
cu scopul de a stimula investițiile publice 
sustenabile și favorabile incluziunii ale 
statelor membre și ale autorităților lor 
locale, a promova măsurile economice și 
sociale necesare pentru a însoți tranziția, 
a contribui la punerea în aplicare a 
Pactului verde european, a pilonului 
european al drepturilor sociale, a 
angajamentelor asumate de UE și de 
statele sale membre în cadrul Acordului 
de la Paris și a obiectivelor de dezvoltare 
durabilă ale ONU (ODD); consideră că 
ODD ar trebui să se afle în centrul 
procesului de elaborare a politicilor al UE;

Or. en

Amendamentul 484
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. reamintește că ciclul semestrului 
european este un cadru pentru coordonarea 
de către statele membre ale UE a politicilor 
lor bugetare și economice; consideră că 
acesta ar putea facilita punerea în aplicare 

23. reamintește că ciclul semestrului 
european ar trebui să fie un cadru pentru 
coordonarea de către statele membre ale 
UE a politicilor lor bugetare și economice; 
consideră că o revizuire a cadrului 
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a Pactului verde european, a pilonului 
european al drepturilor sociale și a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
ONU (ODD); consideră că ODD ar trebui 
să se afle în centrul procesului de elaborare 
a politicilor UE;

semestrului european ar trebui să 
faciliteze punerea în aplicare a Pactului 
verde european, a pilonului european al 
drepturilor sociale și a obiectivelor de 
dezvoltare durabilă ale ONU (ODD); 
consideră că ODD și egalitatea de gen ar 
trebui să se afle în centrul procesului de 
elaborare a politicilor al UE; invită 
Comisia să emită în mod sistematic 
recomandări specifice fiecărei țări pentru 
a sista subvențiile dăunătoare mediului 
din statele membre unde acestea există;

Or. en

Amendamentul 485
Paul Tang, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Pedro 
Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. reamintește că ciclul semestrului 
european este un cadru pentru coordonarea 
de către statele membre ale UE a politicilor 
lor bugetare și economice; consideră că 
acesta ar putea facilita punerea în aplicare 
a Pactului verde european, a pilonului 
european al drepturilor sociale și a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
ONU (ODD); consideră că ODD ar trebui 
să se afle în centrul procesului de elaborare 
a politicilor UE;

23. reamintește că ciclul semestrului 
european este un cadru pentru coordonarea 
de către statele membre ale UE a politicilor 
lor bugetare și economice; consideră că 
acesta trebuie să faciliteze punerea în 
aplicare a Pactului verde european, a 
pilonului european al drepturilor sociale și 
a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
ONU (ODD); consideră că ODD ar trebui 
să se afle în centrul procesului de elaborare 
a politicilor al UE; solicită, prin urmare, 
un nou ciclu de dezvoltare durabilă ca o 
procedură amplă de supraveghere pentru 
obiectivele economice, sociale și de 
durabilitate și aplicarea pactului de 
dezvoltare durabilă menționat anterior;

Or. en

Amendamentul 486
Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík

Propunere de rezoluție
Punctul 23
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. reamintește că ciclul semestrului 
european este un cadru pentru coordonarea 
de către statele membre ale UE a politicilor 
lor bugetare și economice; consideră că 
acesta ar putea facilita punerea în aplicare a 
Pactului verde european, a pilonului 
european al drepturilor sociale și a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
ONU (ODD); consideră că ODD ar trebui 
să se afle în centrul procesului de elaborare 
a politicilor UE;

23. reamintește că ciclul semestrului 
european este un cadru pentru coordonarea 
de către statele membre ale UE a politicilor 
lor bugetare și economice; consideră că 
acesta ar putea facilita punerea în aplicare a 
Pactului verde european, a pilonului 
european al drepturilor sociale și a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
ONU (ODD); consideră că investițiile cu 
impact social creează o tranziție 
socioeconomică echilibrată, care evită 
crearea sau favorizarea riscurilor de 
precaritate socială sau a unui mediu de 
afaceri instabil; consideră că ODD ar 
trebui să se afle în centrul procesului de 
elaborare a politicilor al UE;

Or. en

Amendamentul 487
Marek Belka, Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. reamintește că ciclul semestrului 
european este un cadru pentru coordonarea 
de către statele membre ale UE a politicilor 
lor bugetare și economice; consideră că 
acesta ar putea facilita punerea în aplicare 
a Pactului verde european, a pilonului 
european al drepturilor sociale și a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
ONU (ODD); consideră că ODD ar trebui 
să se afle în centrul procesului de elaborare 
a politicilor UE;

23. reamintește că ciclul semestrului 
european este un cadru pentru coordonarea 
de către statele membre ale UE a politicilor 
lor bugetare și economice; consideră că 
acesta trebuie să faciliteze punerea în 
aplicare a Pactului verde european, a 
pilonului european al drepturilor sociale și 
a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
ONU (ODD), punând totodată accentul 
strict pe sustenabilitatea economică și 
socială, precum și pe cooperarea 
reciprocă și sinceră dintre statele membre; 
consideră că ODD ar trebui să se afle în 
centrul procesului de elaborare a politicilor 
al UE;

Or. en
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Amendamentul 488
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. reamintește că ciclul semestrului 
european este un cadru pentru coordonarea 
de către statele membre ale UE a politicilor 
lor bugetare și economice; consideră că 
acesta ar putea facilita punerea în aplicare a 
Pactului verde european, a pilonului 
european al drepturilor sociale și a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
ONU (ODD); consideră că ODD ar trebui 
să se afle în centrul procesului de elaborare 
a politicilor UE;

23. reamintește că ciclul semestrului 
european este un cadru pentru coordonarea 
de către statele membre ale UE a politicilor 
lor bugetare și economice; consideră că 
acesta ar putea facilita punerea în aplicare a 
Pactului verde european, a pilonului 
european al drepturilor sociale și a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
ONU (ODD) și salută angajamentul 
asumat de Comisie în această privință în 
Comunicarea sa privind Planul de 
investiții pentru o Europă durabilă; 
consideră că ODD ar trebui să se afle în 
centrul procesului de elaborare a politicilor 
al UE;

Or. en

Amendamentul 489
Marc Angel

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. reamintește că ciclul semestrului 
european este un cadru pentru coordonarea 
de către statele membre ale UE a politicilor 
lor bugetare și economice; consideră că 
acesta ar putea facilita punerea în aplicare a 
Pactului verde european, a pilonului 
european al drepturilor sociale și a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
ONU (ODD); consideră că ODD ar trebui 
să se afle în centrul procesului de elaborare 
a politicilor UE;

23. reamintește că ciclul semestrului 
european este un cadru pentru coordonarea 
de către statele membre ale UE a politicilor 
lor bugetare și economice; consideră că 
acesta ar putea facilita punerea în aplicare a 
Pactului verde european, a pilonului 
european al drepturilor sociale și a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
ONU (ODD); consideră că ODD ar trebui 
să se afle în centrul procesului de elaborare 
a politicilor al UE; subliniază, prin 
urmare, necesitatea unei revizuiri a 
semestrului european și, mai exact, a 
Pactului de stabilitate și de creștere;
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Or. en

Amendamentul 490
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Andreas Schwab, Stefan Berger, Enikő 
Győri, Jessica Polfjärd, Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Inese Vaidere

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. reamintește că ciclul semestrului 
european este un cadru pentru coordonarea 
de către statele membre ale UE a politicilor 
lor bugetare și economice; consideră că 
acesta ar putea facilita punerea în aplicare 
a Pactului verde european, a pilonului 
european al drepturilor sociale și a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
ONU (ODD); consideră că ODD ar trebui 
să se afle în centrul procesului de 
elaborare a politicilor UE;

23. reamintește că ciclul semestrului 
european este un cadru pentru coordonarea 
de către statele membre ale UE a politicilor 
lor bugetare și economice; consideră că 
semestrul european nu este calea potrivită 
pentru a facilita punerea în aplicare a 
Pactului verde european, a pilonului 
european al drepturilor sociale și a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
ONU (ODD); consideră că 
competitivitatea și o politică fiscală solidă 
ar trebui să se afle în centrul unui semestru 
european concentrat;

Or. en

Amendamentul 491
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. reamintește că ciclul semestrului 
european este un cadru pentru coordonarea 
de către statele membre ale UE a politicilor 
lor bugetare și economice; consideră că 
acesta ar putea facilita punerea în aplicare 
a Pactului verde european, a pilonului 
european al drepturilor sociale și a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
ONU (ODD); consideră că ODD ar trebui 
să se afle în centrul procesului de 
elaborare a politicilor UE;

23. reamintește că ciclul semestrului 
european este un cadru inutil pentru 
coordonarea de către statele membre ale 
UE a politicilor lor bugetare și economice; 
consideră că, deoarece nu a putut să 
asigure respectarea de către statele 
membre a Pactului de stabilitate și de 
creștere, acesta ar putea a fortiori să nu 
faciliteze punerea în aplicare a Pactului 
verde european și a obiectivelor de 
dezvoltare durabilă ale ONU (ODD) în 
cadrul Pactului de stabilitate și de 
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creștere;

Or. en

Amendamentul 492
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. reamintește că ciclul semestrului 
european este un cadru pentru coordonarea 
de către statele membre ale UE a politicilor 
lor bugetare și economice; consideră că 
acesta ar putea facilita punerea în aplicare 
a Pactului verde european, a pilonului 
european al drepturilor sociale și a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
ONU (ODD); consideră că ODD ar trebui 
să se afle în centrul procesului de 
elaborare a politicilor UE;

23. reamintește că ciclul semestrului 
european este un cadru pentru coordonarea 
de către statele membre ale UE a politicilor 
lor bugetare și economice; consideră că 
semestrul ar putea, în plus, să faciliteze 
punerea în aplicare a Pactului verde 
european, a pilonului european al 
drepturilor sociale și a obiectivelor de 
dezvoltare durabilă ale ONU (ODD), fără 
să pericliteze obiectivul principal privind 
politicile fiscale prudente;

Or. en

Amendamentul 493
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. reamintește că ciclul semestrului 
european este un cadru pentru coordonarea 
de către statele membre ale UE a politicilor 
lor bugetare și economice; consideră că 
acesta ar putea facilita punerea în aplicare a 
Pactului verde european, a pilonului 
european al drepturilor sociale și a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
ONU (ODD); consideră că ODD ar trebui 
să se afle în centrul procesului de 
elaborare a politicilor UE;

23. reamintește că ciclul semestrului 
european este un cadru pentru coordonarea 
de către statele membre ale UE a politicilor 
lor bugetare și economice; consideră că 
acesta ar putea facilita punerea în aplicare a 
Pactului verde european și a obiectivelor 
de dezvoltare durabilă ale ONU (ODD); 
consideră că este necesară mai multă 
flexibilitate în cadrul Pactului de 
stabilitate și de creștere (PSC) pentru a 
crește nivelul general al investițiilor pe 
termen lung;

Or. en



PE652.496v02-00 262/304 AM\1209233RO.docx

RO

Amendamentul 494
Clara Ponsatí Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. reamintește că ciclul semestrului 
european este un cadru pentru coordonarea 
de către statele membre ale UE a politicilor 
lor bugetare și economice; consideră că 
acesta ar putea facilita punerea în aplicare 
a Pactului verde european, a pilonului 
european al drepturilor sociale și a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
ONU (ODD); consideră că ODD ar trebui 
să se afle în centrul procesului de elaborare 
a politicilor UE;

23. reamintește că ciclul semestrului 
european este un cadru pentru coordonarea 
de către statele membre ale UE a politicilor 
lor bugetare și economice; consideră că 
acesta ar trebui să fie aliniat pe deplin la 
punerea în aplicare a Pactului verde 
european, a pilonului european al 
drepturilor sociale și a obiectivelor de 
dezvoltare durabilă ale ONU (ODD); 
consideră că ODD ar trebui să se afle în 
centrul procesului de elaborare a politicilor 
al UE;

Or. en

Amendamentul 495
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, 
Valérie Hayer, Paul Tang, Billy Kelleher

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. invită Comisia să extindă procesul 
semestrului european, completând 
abordarea actuală bazată pe disciplina 
fiscală și bugetară cu disciplina climatică 
și de mediu, fără a fragiliza semestrul 
european; invită, prin urmare, Comisia 
Europeană să elaboreze un nou indicator 
climatic, reflectând indicatorii economici, 
pentru a evalua discrepanța dintre 
structura bugetelor statelor membre și 
progresele către un scenariu aliniat la 
Acordul de la Paris pentru fiecare dintre 
bugetele lor naționale; subliniază 
necesitatea ca acest indicator să ofere 
statelor membre indicii privind traiectoria 
lor de temperatură în cadrul Acordului de 
la Paris, permițând astfel semestrului 
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european să ofere recomandări pentru 
reducerea datoriei lor climatice;

Or. en

Amendamentul 496
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. invită Comisia și Eurostat să își 
revizuiască setul de indicatori pentru 
ODD; subliniază că indicatorii ar trebui 
să fie corelați cu obiective concrete și 
cuantificabile pentru a facilita 
monitorizarea progreselor către realizarea 
ODD;

Or. en

Amendamentul 497
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre 
Larrouturou, Joachim Schuster, Pedro Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. remarcă faptul că planurile de 
redresare și de reziliență vor avea la bază 
priorități comune ale UE; evidențiază, în 
acest context, Pactul verde european și 
Pilonul european al drepturilor sociale; 
solicită includerea de priorități în domenii 
precum ocuparea forței de muncă, 
competențele, educația, cercetarea și 
inovarea și sănătatea, dar și în domenii 
legate de mediul de afaceri, inclusiv 
administrația publică și sectorul financiar;

24. remarcă faptul că planurile de 
redresare și de reziliență vor avea la bază 
priorități comune ale UE; evidențiază, în 
acest context, Pactul verde european și 
Pilonul european al drepturilor sociale; 
solicită includerea de priorități în domenii 
precum ocuparea forței de muncă, 
competențele, educația, cercetarea și 
inovarea și sănătatea, dar și în domenii 
legate de mediul de afaceri, inclusiv 
administrația publică și sectorul financiar; 
consideră că dispozițiile privind 
durabilitatea din Regulamentul actual 
privind Mecanismul de redresare și 
reziliență sunt insuficiente; consideră 
esențială integrarea taxonomiei UE în 
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planurile de redresare și reziliență printr-
un obiectiv ambițios de cheltuieli minime 
privind activitățile economice durabile din 
punctul de vedere al mediului și prin 
aplicarea principiului de a nu cauza 
prejudicii semnificative pentru orice 
cheltuieli efectuate prin aceste planuri; 
consideră că este responsabilitatea 
Comisiei să monitorizeze respectarea 
acestor planuri și să realoce fondurile 
necheltuite în conformitate cu planurile;

Or. en

Amendamentul 498
Clotilde Armand

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. remarcă faptul că planurile de 
redresare și de reziliență vor avea la bază 
priorități comune ale UE; evidențiază, în 
acest context, Pactul verde european și 
Pilonul european al drepturilor sociale; 
solicită includerea de priorități în domenii 
precum ocuparea forței de muncă, 
competențele, educația, cercetarea și 
inovarea și sănătatea, dar și în domenii 
legate de mediul de afaceri, inclusiv 
administrația publică și sectorul financiar;

24. remarcă faptul că planurile de 
redresare și de reziliență vor avea la bază 
priorități comune ale UE; evidențiază, în 
acest context, Pactul verde european și 
Pilonul european al drepturilor sociale; 
solicită includerea de priorități în domenii 
precum ocuparea forței de muncă, 
competențele, educația, cercetarea și 
inovarea și sănătatea, dar și în domenii 
legate de mediul de afaceri, inclusiv 
administrația publică și sectorul financiar; 
reamintește necesitatea de a evita 
divergența economică între statele 
membre în ceea ce privește punerea în 
aplicare a SEIP, care ar putea conduce la 
o încetinire a redresării economice;

Or. en

Amendamentul 499
Margarida Marques, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik Bergkvist, Elisabetta 
Gualmini

Propunere de rezoluție
Punctul 24
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. remarcă faptul că planurile de 
redresare și de reziliență vor avea la bază 
priorități comune ale UE; evidențiază, în 
acest context, Pactul verde european și 
Pilonul european al drepturilor sociale; 
solicită includerea de priorități în domenii 
precum ocuparea forței de muncă, 
competențele, educația, cercetarea și 
inovarea și sănătatea, dar și în domenii 
legate de mediul de afaceri, inclusiv 
administrația publică și sectorul financiar;

24. remarcă faptul că planurile de 
redresare și de reziliență vor avea la bază 
priorități comune ale UE; solicită investiții 
verzi pentru redresare în cadrul 
Mecanismului de redresare și reziliență, 
în vederea accelerării transformării 
structurale a economiei într-o economie 
mai curată, rezilientă și neutră din 
punctul de vedere al carbonului; 
evidențiază, în acest context, Pactul verde 
european și Pilonul european al drepturilor 
sociale; solicită includerea de priorități în 
domenii precum ocuparea forței de muncă, 
competențele, educația, domeniul digital, 
cercetarea și inovarea și sănătatea, dar și în 
domenii legate de mediul de afaceri, 
inclusiv administrația publică și sectorul 
financiar;

Or. en

Amendamentul 500
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. remarcă faptul că planurile de 
redresare și de reziliență vor avea la bază 
priorități comune ale UE; evidențiază, în 
acest context, Pactul verde european și 
Pilonul european al drepturilor sociale; 
solicită includerea de priorități în domenii 
precum ocuparea forței de muncă, 
competențele, educația, cercetarea și 
inovarea și sănătatea, dar și în domenii 
legate de mediul de afaceri, inclusiv 
administrația publică și sectorul financiar;

24. salută faptul că planurile de 
redresare și de reziliență vor avea la bază 
priorități comune ale UE și invită Comisia 
și statele membre să se asigure că 
finanțarea pentru redresare nu este 
direcționată către activități care nu 
respectă Regulamentul privind taxonomia 
și principiul de a nu cauza prejudicii 
semnificative; evidențiază, în acest 
context, Pactul verde european și Pilonul 
european al drepturilor sociale; solicită 
includerea de priorități în domenii precum 
ocuparea forței de muncă, competențele, 
educația, cercetarea și inovarea și 
sănătatea, dar și în domenii legate de 
mediul de afaceri, inclusiv administrația 



PE652.496v02-00 266/304 AM\1209233RO.docx

RO

publică și sectorul financiar;

Or. en

Amendamentul 501
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. remarcă faptul că planurile de 
redresare și de reziliență vor avea la bază 
priorități comune ale UE; evidențiază, în 
acest context, Pactul verde european și 
Pilonul european al drepturilor sociale; 
solicită includerea de priorități în domenii 
precum ocuparea forței de muncă, 
competențele, educația, cercetarea și 
inovarea și sănătatea, dar și în domenii 
legate de mediul de afaceri, inclusiv 
administrația publică și sectorul financiar;

24. remarcă faptul că planurile de 
redresare și de reziliență vor avea la bază 
priorități comune ale UE; evidențiază, în 
acest context, Pactul verde european și 
Pilonul european al drepturilor sociale; 
solicită includerea de priorități în domenii 
precum ocuparea forței de muncă, 
competențele, educația, cercetarea și 
inovarea și sănătatea, dar și în domenii 
legate de mediul de afaceri, inclusiv 
administrația publică și sectorul financiar; 
totuși, modalitatea în care guvernele 
realizează aceste priorități comune ale 
UE - prin subvenții sau prin legi și 
regulamente - depinde în principal chiar 
de statele membre;

Or. en

Amendamentul 502
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. remarcă faptul că planurile de 
redresare și de reziliență vor avea la bază 
priorități comune ale UE; evidențiază, în 
acest context, Pactul verde european și 
Pilonul european al drepturilor sociale; 
solicită includerea de priorități în domenii 
precum ocuparea forței de muncă, 
competențele, educația, cercetarea și 
inovarea și sănătatea, dar și în domenii 

24. remarcă faptul că planurile de 
redresare și de reziliență vor avea la bază 
priorități comune ale UE; evidențiază, în 
acest context, Pactul verde european și 
Pilonul european al drepturilor sociale; 
solicită includerea de priorități în domenii 
precum ocuparea forței de muncă, 
competențele, educația, capacitățile de 
consolidare a comunităților, bunurile 
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legate de mediul de afaceri, inclusiv 
administrația publică și sectorul financiar;

comune, cercetarea și inovarea și 
sănătatea, dar și în domenii legate de 
mediul de afaceri, inclusiv administrația 
publică și sectorul financiar; subliniază că 
criteriile de evaluare pentru planurile de 
redresare și reziliență ar trebui să includă, 
printre altele, taxonomia UE;

Or. en

Amendamentul 503
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. remarcă faptul că planurile de 
redresare și de reziliență vor avea la bază 
priorități comune ale UE; evidențiază, în 
acest context, Pactul verde european și 
Pilonul european al drepturilor sociale; 
solicită includerea de priorități în domenii 
precum ocuparea forței de muncă, 
competențele, educația, cercetarea și 
inovarea și sănătatea, dar și în domenii 
legate de mediul de afaceri, inclusiv 
administrația publică și sectorul financiar;

24. remarcă faptul că planurile de 
redresare și de reziliență vor avea la bază 
priorități comune ale UE; evidențiază, în 
acest context, că trebuie să se acorde 
prioritate investițiilor într-o tranziție 
durabilă, în Agenda digitală și în 
obținerea suveranității europene în 
sectoarele strategice, cu o strategie 
industrială coerentă; solicită includerea de 
priorități în domenii precum ocuparea 
forței de muncă, competențele, educația, 
cercetarea și inovarea și sănătatea, dar și în 
domenii legate de mediul de afaceri, 
inclusiv administrația publică și sectorul 
financiar;

Or. en

Amendamentul 504
Eero Heinäluoma

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. remarcă faptul că planurile de 
redresare și de reziliență vor avea la bază 
priorități comune ale UE; evidențiază, în 
acest context, Pactul verde european și 

24. remarcă faptul că planurile de 
redresare și de reziliență vor avea la bază 
priorități comune ale UE; evidențiază, în 
acest context, Pactul verde european, 
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Pilonul european al drepturilor sociale; 
solicită includerea de priorități în domenii 
precum ocuparea forței de muncă, 
competențele, educația, cercetarea și 
inovarea și sănătatea, dar și în domenii 
legate de mediul de afaceri, inclusiv 
administrația publică și sectorul financiar;

Pilonul european al drepturilor sociale și 
respectarea statului de drept și a valorilor 
noastre democratice de către statele 
membre care emit planurile; solicită 
includerea de priorități în domenii precum 
ocuparea forței de muncă, competențele, 
educația, cercetarea și inovarea și 
sănătatea, dar și în domenii legate de 
mediul de afaceri, inclusiv administrația 
publică și sectorul financiar;

Or. en

Amendamentul 505
Jens Geier

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. remarcă faptul că planurile de 
redresare și de reziliență vor avea la bază 
priorități comune ale UE; evidențiază, în 
acest context, Pactul verde european și 
Pilonul european al drepturilor sociale; 
solicită includerea de priorități în domenii 
precum ocuparea forței de muncă, 
competențele, educația, cercetarea și 
inovarea și sănătatea, dar și în domenii 
legate de mediul de afaceri, inclusiv 
administrația publică și sectorul financiar;

24. remarcă faptul că planurile de 
redresare și de reziliență vor avea la bază 
priorități comune ale UE; evidențiază, în 
acest context, Pactul verde european, 
Pilonul european al drepturilor sociale și 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite; solicită 
includerea de priorități în domenii precum 
ocuparea forței de muncă, competențele, 
educația, cercetarea și inovarea și 
sănătatea, dar și în domenii legate de 
mediul de afaceri, inclusiv administrația 
publică și sectorul financiar;

Or. en

Amendamentul 506
José Manuel Fernandes

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. remarcă faptul că planurile de 
redresare și de reziliență vor avea la bază 
priorități comune ale UE; evidențiază, în 

24. remarcă faptul că planurile de 
redresare și de reziliență vor avea la bază 
priorități comune ale UE; evidențiază, în 
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acest context, Pactul verde european și 
Pilonul european al drepturilor sociale; 
solicită includerea de priorități în domenii 
precum ocuparea forței de muncă, 
competențele, educația, cercetarea și 
inovarea și sănătatea, dar și în domenii 
legate de mediul de afaceri, inclusiv 
administrația publică și sectorul financiar;

acest context, Pactul verde european și 
Pilonul european al drepturilor sociale; 
solicită includerea de priorități în domenii 
precum ocuparea forței de muncă, 
competențele, educația, antreprenoriatul, 
cercetarea și inovarea și sănătatea, dar și în 
domenii legate de mediul de afaceri, 
inclusiv administrația publică și sectorul 
financiar;

Or. en

Amendamentul 507
Martin Hojsík, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. remarcă faptul că planurile de 
redresare și de reziliență vor avea la bază 
priorități comune ale UE; evidențiază, în 
acest context, Pactul verde european și 
Pilonul european al drepturilor sociale; 
solicită includerea de priorități în domenii 
precum ocuparea forței de muncă, 
competențele, educația, cercetarea și 
inovarea și sănătatea, dar și în domenii 
legate de mediul de afaceri, inclusiv 
administrația publică și sectorul financiar;

24. remarcă faptul că planurile de 
redresare și de reziliență vor avea la bază 
priorități comune ale UE; evidențiază, în 
acest context, Pactul verde european și 
Pilonul european al drepturilor sociale; 
solicită includerea de priorități în domenii 
precum ocuparea forței de muncă, 
competențele, educația, cercetarea și 
inovarea și sănătatea, dar și în domenii 
legate de mediul de afaceri și non-profit, 
inclusiv administrația publică și sectorul 
financiar;

Or. en

Amendamentul 508
Clotilde Armand

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. subliniază că creșterea finanțării 
Pactului verde va implica o disciplină 
bugetară majoră și un control major în 
vederea prevenirii fraudei și a deturnării 
de fonduri; insistă, prin urmare, că 
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finanțarea suplimentară ar trebui să fie 
condiționată de apartenența statului în 
cauză la Parchetul European (EPPO); 
reamintește că UE ar trebui să aibă 
capacitatea de a combate infracțiunile 
împotriva intereselor sale financiare și în 
ceea ce privește investițiile verzi; observă 
că Oficiul European de Luptă Antifraudă 
(OLAF) are, de asemenea, un rol 
important de jucat în această privință; 
totuși instrumentele existente s-au dovedit 
a fi insuficiente pentru combaterea 
fraudei fiscale, ceea ce impune 
necesitatea jurisdicției EPPO asupra 
tuturor statelor membre care beneficiază 
de SEIP;

Or. en

Amendamentul 509
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, 
Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. solicită ca întreprinderile care 
beneficiază de sprijin public să se 
angajeze să prezinte rapoarte publice 
pentru fiecare țară în parte, respectând 
totodată posibilitatea ca derogările 
temporare prevăzute pentru a proteja 
informațiile sensibile din punct de vedere 
comercial și a asigura concurența loială, 
să își respecte obligațiile de raportare de 
informații nefinanciare și să garanteze 
locurile de muncă, precum și să divulge 
orice tratament favorabil primit; insistă ca 
aceste întreprinderi să contribuie în mod 
echitabil la eforturile de redresare 
plătindu-și partea corectă de impozite; 
solicită, în acest context, un nou contract 
social pentru corporații, armonizând 
scopurile lucrative cu considerentele 
legate de cetățeni și planetă;

Or. en
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Amendamentul 510
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Carmen Avram, Evelyn 
Regner, Pierre Larrouturou, Joachim Schuster, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq, 
Siegfried Mureșan, Eero Heinäluoma, Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. solicită ca întreprinderile care 
beneficiază de sprijin public să se 
angajeze să prezinte rapoarte publice 
pentru fiecare țară în parte, să își respecte 
obligațiile de raportare de informații 
nefinanciare și să garanteze locurile de 
muncă, precum și să divulge orice 
tratament favorabil primit; insistă ca 
aceste întreprinderi să contribuie în mod 
echitabil la eforturile de redresare 
plătindu-și partea corectă de impozite; 
solicită, în acest context, un nou contract 
social pentru corporații, armonizând 
scopurile lucrative cu considerentele 
legate de cetățeni și planetă;

Or. en

Amendamentul 511
Paul Tang, Sirpa Pietikäinen, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Pierre 
Larrouturou, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Aurore Lalucq, Siegfried Mureșan, Eero 
Heinäluoma, Pedro Marques, Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 24 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. subliniază că statele membre care 
acordă ajutor de stat ar trebui să asigure 
faptul că asistența financiară este în 
conformitate cu obiectivele climatice, de 
mediu și sociale ale UE, în special pentru 
ajutorul acordat sectoarelor 
energointensive și sectoarelor cu emisii 
ridicate de dioxid de carbon;
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Or. en

Amendamentul 512
Paul Tang, Sirpa Pietikäinen, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Aurore 
Lalucq, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 24 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24c. invită Comisia să revizuiască 
normele privind ajutoarele de stat pentru 
a stabili standarde minime comune de 
durabilitate și pentru a impune marilor 
întreprinderi care solicită sprijin în 
sectoare cu emisii ridicate de dioxid de 
carbon să stabilească și să publice 
obiective climatice bazate pe știință și 
planuri de tranziție încadrate în timp 
către zero emisii nete de gaze cu efect de 
seră pentru a-și alinia operațiunile la 
Acordul de la Paris;

Or. en

Amendamentul 513
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Andreas Schwab, Stefan Berger, Enikő 
Győri, Eva Maydell, Christian Doleschal

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. sprijină Instrumentul de sprijin 
pentru solvabilitate pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile pe piața 
unică, precum și introducerea unor 
„planuri de tranziție” pentru ca anumite 
întreprinderi să își sporească durabilitatea 
activităților; consideră că societatea poate 
solicita o contraprestație atunci când 
oferă sprijin întreprinderilor; consideră 
că planurile de tranziție ar trebui să fie 
obligatorii pentru societățile care solicită 
ajutor de stat sau sprijin de la nivelul UE, 
cu excepția cazului în care este clar că 

25. sprijină Instrumentul de sprijin 
pentru solvabilitate pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile pe piața 
unică și ia act de introducerea unor 
„planuri de tranziție” pentru ca anumite 
întreprinderi să își sporească durabilitatea 
activităților;
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acestea nu se implică în activități 
dăunătoare pentru mediu sau societate; 
îndeamnă Comisia să aprobe planurile de 
tranziție care imprimă întreprinderilor o 
traiectorie ducând către o economie 
circulară și neutră din punctul de vedere 
al impactului asupra climei, fără a afecta 
alte obiective de mediu sau sociale;

Or. en

Amendamentul 514
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. sprijină Instrumentul de sprijin 
pentru solvabilitate pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile pe piața 
unică, precum și introducerea unor „planuri 
de tranziție” pentru ca anumite 
întreprinderi să își sporească durabilitatea 
activităților; consideră că societatea poate 
solicita o contraprestație atunci când oferă 
sprijin întreprinderilor; consideră că 
planurile de tranziție ar trebui să fie 
obligatorii pentru societățile care solicită 
ajutor de stat sau sprijin de la nivelul UE, 
cu excepția cazului în care este clar că 
acestea nu se implică în activități 
dăunătoare pentru mediu sau societate; 
îndeamnă Comisia să aprobe planurile de 
tranziție care imprimă întreprinderilor o 
traiectorie ducând către o economie 
circulară și neutră din punctul de vedere 
al impactului asupra climei, fără a afecta 
alte obiective de mediu sau sociale;

25. respinge Instrumentul de sprijin 
pentru solvabilitate pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile pe piața 
unică, precum și introducerea unor „planuri 
de tranziție” centralizate pentru ca anumite 
întreprinderi favorizate politic să își 
sporească profitabilitatea activităților; 
consideră că contribuabilii ar trebui să 
solicite o contraprestație atunci când oferă 
sprijin întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 515
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. sprijină Instrumentul de sprijin 
pentru solvabilitate pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile pe piața 
unică, precum și introducerea unor „planuri 
de tranziție” pentru ca anumite 
întreprinderi să își sporească durabilitatea 
activităților; consideră că societatea poate 
solicita o contraprestație atunci când 
oferă sprijin întreprinderilor; consideră că 
planurile de tranziție ar trebui să fie 
obligatorii pentru societățile care solicită 
ajutor de stat sau sprijin de la nivelul UE, 
cu excepția cazului în care este clar că 
acestea nu se implică în activități 
dăunătoare pentru mediu sau societate; 
îndeamnă Comisia să aprobe planurile de 
tranziție care imprimă întreprinderilor o 
traiectorie ducând către o economie 
circulară și neutră din punctul de vedere al 
impactului asupra climei, fără a afecta alte 
obiective de mediu sau sociale;

25. sprijină Instrumentul de sprijin 
pentru solvabilitate pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile pe piața 
unică, precum și introducerea unor „planuri 
de tranziție” pentru ca anumite 
întreprinderi să își sporească durabilitatea 
activităților; regretă, totuși, că aceste 
planuri de tranziție nu sunt obligatorii; 
consideră că sprijinul pentru întreprinderi 
prin Instrumentul de sprijin pentru 
solvabilitate ar trebui să vizeze 
instrumentele de capital, cum ar fi 
acțiunile preferențiale cu warrant care ar 
permite instrumentului să obțină beneficii 
în timpul creșterilor economice; consideră 
că planurile de tranziție ar trebui să fie 
obligatorii pentru societățile care solicită 
ajutor de stat sau sprijin de la nivelul UE, 
cu excepția cazului în care este clar că 
investițiile acestora sunt în deplină 
concordanță cu realizarea obiectivelor 
climatice, sociale și de mediu ale Uniunii; 
îndeamnă Comisia să aprobe planurile de 
tranziție care includ un calendar 
obligatoriu și clar către o economie 
circulară și neutră din punctul de vedere al 
impactului asupra climei, fără a afecta alte 
obiective de mediu sau sociale;

Or. en

Amendamentul 516
José Manuel Fernandes

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. sprijină Instrumentul de sprijin 
pentru solvabilitate pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile pe piața 
unică, precum și introducerea unor „planuri 
de tranziție” pentru ca anumite 

25. sprijină Instrumentul de sprijin 
pentru solvabilitate pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile pe piața 
unică, precum și introducerea unor „planuri 
de tranziție” pentru ca anumite 
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întreprinderi să își sporească durabilitatea 
activităților; consideră că societatea poate 
solicita o contraprestație atunci când oferă 
sprijin întreprinderilor; consideră că 
planurile de tranziție ar trebui să fie 
obligatorii pentru societățile care solicită 
ajutor de stat sau sprijin de la nivelul UE, 
cu excepția cazului în care este clar că 
acestea nu se implică în activități 
dăunătoare pentru mediu sau societate; 
îndeamnă Comisia să aprobe planurile de 
tranziție care imprimă întreprinderilor o 
traiectorie ducând către o economie 
circulară și neutră din punctul de vedere al 
impactului asupra climei, fără a afecta alte 
obiective de mediu sau sociale;

întreprinderi să își sporească durabilitatea 
activităților; subliniază că este important 
să se asigure faptul că impulsul spre 
durabilitate este însoțit de mecanisme care 
asigură faptul că firmele din UE rămân 
competitive la nivel internațional; 
consideră, în plus, că cetățenii europeni 
pot solicita o contraprestație atunci când 
oferă sprijin întreprinderilor; consideră că 
planurile de tranziție ar trebui să fie 
obligatorii pentru societățile care solicită 
ajutor de stat sau sprijin de la nivelul UE, 
cu excepția cazului în care este clar că 
acestea nu se implică în activități 
dăunătoare pentru mediu sau societate; 
îndeamnă Comisia să aprobe planurile de 
tranziție care imprimă întreprinderilor o 
traiectorie ducând către o economie 
circulară și neutră din punctul de vedere al 
impactului asupra climei, fără a afecta alte 
obiective de mediu sau sociale;

Or. en

Amendamentul 517
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre 
Larrouturou, Aurore Lalucq, Siegfried Mureșan, Eero Heinäluoma

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. sprijină Instrumentul de sprijin 
pentru solvabilitate pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile pe piața 
unică, precum și introducerea unor „planuri 
de tranziție” pentru ca anumite 
întreprinderi să își sporească durabilitatea 
activităților; consideră că societatea poate 
solicita o contraprestație atunci când oferă 
sprijin întreprinderilor; consideră că 
planurile de tranziție ar trebui să fie 
obligatorii pentru societățile care solicită 
ajutor de stat sau sprijin de la nivelul UE, 
cu excepția cazului în care este clar că 
acestea nu se implică în activități 
dăunătoare pentru mediu sau societate; 
îndeamnă Comisia să aprobe planurile de 

25. sprijină Instrumentul de sprijin 
pentru solvabilitate pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile pe piața 
unică, precum și introducerea unor „planuri 
de tranziție” pentru ca anumite 
întreprinderi să își sporească durabilitatea 
activităților; consideră că societatea poate 
solicita ceva în schimb atunci când oferă 
sprijin întreprinderilor; consideră că 
planurile de tranziție care includ obiective 
de durabilitate bazate pe știință și 
încadrate în timp sunt o modalitate de a 
asigura faptul că finanțarea publică este 
cheltuită în conformitate cu interesele 
publice; consideră că planurile de tranziție 
ar trebui să fie obligatorii pentru societățile 
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tranziție care imprimă întreprinderilor o 
traiectorie ducând către o economie 
circulară și neutră din punctul de vedere al 
impactului asupra climei, fără a afecta alte 
obiective de mediu sau sociale;

care solicită ajutor de stat sau sprijin de la 
nivelul UE, cu excepția cazului în care este 
clar că acestea nu se implică în activități 
dăunătoare pentru mediu sau societate; 
îndeamnă Comisia să aprobe planurile de 
tranziție care imprimă întreprinderilor o 
traiectorie ducând către o economie 
circulară și neutră din punctul de vedere al 
impactului asupra climei, fără a afecta alte 
obiective de mediu sau sociale;

Or. en

Amendamentul 518
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Valérie Hayer, Linea Søgaard-Lidell, Billy Kelleher

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. sprijină Instrumentul de sprijin 
pentru solvabilitate pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile pe piața 
unică, precum și introducerea unor „planuri 
de tranziție” pentru ca anumite 
întreprinderi să își sporească durabilitatea 
activităților; consideră că societatea poate 
solicita o contraprestație atunci când oferă 
sprijin întreprinderilor; consideră că 
planurile de tranziție ar trebui să fie 
obligatorii pentru societățile care solicită 
ajutor de stat sau sprijin de la nivelul UE, 
cu excepția cazului în care este clar că 
acestea nu se implică în activități 
dăunătoare pentru mediu sau societate; 
îndeamnă Comisia să aprobe planurile de 
tranziție care imprimă întreprinderilor o 
traiectorie ducând către o economie 
circulară și neutră din punctul de vedere al 
impactului asupra climei, fără a afecta alte 
obiective de mediu sau sociale;

25. sprijină Instrumentul de sprijin 
pentru solvabilitate pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile pe piața 
unică, precum și introducerea unor „planuri 
de tranziție” pentru ca anumite 
întreprinderi să își sporească durabilitatea 
activităților; consideră că societatea poate 
solicita o contraprestație atunci când oferă 
sprijin întreprinderilor; consideră că 
planurile de tranziție, în conformitate cu 
Acordul de la Paris și cu Pactul verde 
european, ar trebui să fie obligatorii pentru 
societățile care solicită ajutor de stat sau 
sprijin de la nivelul UE, cu excepția 
cazului în care este clar că acestea nu se 
implică în activități dăunătoare pentru 
mediu sau societate; îndeamnă Comisia să 
aprobe planurile de tranziție care imprimă 
întreprinderilor o traiectorie ducând către o 
economie circulară și neutră din punctul de 
vedere al impactului asupra climei, fără a 
afecta alte obiective de mediu sau sociale;

Or. en
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Amendamentul 519
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. sprijină Instrumentul de sprijin 
pentru solvabilitate pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile pe piața 
unică, precum și introducerea unor „planuri 
de tranziție” pentru ca anumite 
întreprinderi să își sporească durabilitatea 
activităților; consideră că societatea poate 
solicita o contraprestație atunci când oferă 
sprijin întreprinderilor; consideră că 
planurile de tranziție ar trebui să fie 
obligatorii pentru societățile care solicită 
ajutor de stat sau sprijin de la nivelul UE, 
cu excepția cazului în care este clar că 
acestea nu se implică în activități 
dăunătoare pentru mediu sau societate; 
îndeamnă Comisia să aprobe planurile de 
tranziție care imprimă întreprinderilor o 
traiectorie ducând către o economie 
circulară și neutră din punctul de vedere al 
impactului asupra climei, fără a afecta alte 
obiective de mediu sau sociale;

25. sprijină Instrumentul de sprijin 
pentru solvabilitate pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile pe piața 
unică, precum și introducerea unor „planuri 
de tranziție” pentru ca anumite 
întreprinderi să își sporească durabilitatea 
activităților; consideră că societatea are 
dreptul de a aștepta contribuții 
semnificative atunci când oferă sprijin 
întreprinderilor; consideră că planurile de 
tranziție ar trebui să fie obligatorii pentru 
societățile care solicită ajutor de stat sau 
sprijin de la nivelul UE, cu excepția 
cazului în care este clar că acestea nu se 
implică în activități dăunătoare pentru 
mediu sau societate; îndeamnă Comisia să 
aprobe planurile de tranziție care imprimă 
întreprinderilor o traiectorie ducând către o 
economie circulară și neutră din punctul de 
vedere al impactului asupra climei, fără a 
afecta alte obiective de mediu sau sociale;

Or. en

Amendamentul 520
Margarida Marques, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik Bergkvist, Elisabetta 
Gualmini

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. sprijină Instrumentul de sprijin 
pentru solvabilitate pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile pe piața 
unică, precum și introducerea unor „planuri 
de tranziție” pentru ca anumite 
întreprinderi să își sporească durabilitatea 
activităților; consideră că societatea poate 
solicita o contraprestație atunci când oferă 

25. sprijină Instrumentul de sprijin 
pentru solvabilitate pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile pe piața 
unică, precum și introducerea unor „planuri 
de tranziție verde” pentru ca anumite 
întreprinderi să își sporească durabilitatea 
activităților; consideră că societatea poate 
solicita o contraprestație atunci când oferă 
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sprijin întreprinderilor; consideră că 
planurile de tranziție ar trebui să fie 
obligatorii pentru societățile care solicită 
ajutor de stat sau sprijin de la nivelul UE, 
cu excepția cazului în care este clar că 
acestea nu se implică în activități 
dăunătoare pentru mediu sau societate; 
îndeamnă Comisia să aprobe planurile de 
tranziție care imprimă întreprinderilor o 
traiectorie ducând către o economie 
circulară și neutră din punctul de vedere al 
impactului asupra climei, fără a afecta alte 
obiective de mediu sau sociale;

sprijin întreprinderilor; consideră că 
planurile de tranziție verde ar trebui să fie 
obligatorii pentru societățile care solicită 
ajutor de stat sau sprijin de la nivelul UE, 
cu excepția cazului în care este clar că 
acestea nu se implică în activități 
dăunătoare pentru mediu sau societate; 
îndeamnă Comisia să aprobe planurile de 
tranziție verde care imprimă 
întreprinderilor o traiectorie ducând către o 
economie circulară și neutră din punctul de 
vedere al impactului asupra climei, fără a 
afecta alte obiective de mediu sau sociale;

Or. en

Amendamentul 521
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. sprijină Instrumentul de sprijin 
pentru solvabilitate pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile pe piața 
unică, precum și introducerea unor „planuri 
de tranziție” pentru ca anumite 
întreprinderi să își sporească durabilitatea 
activităților; consideră că societatea poate 
solicita o contraprestație atunci când oferă 
sprijin întreprinderilor; consideră că 
planurile de tranziție ar trebui să fie 
obligatorii pentru societățile care solicită 
ajutor de stat sau sprijin de la nivelul UE, 
cu excepția cazului în care este clar că 
acestea nu se implică în activități 
dăunătoare pentru mediu sau societate; 
îndeamnă Comisia să aprobe planurile de 
tranziție care imprimă întreprinderilor o 
traiectorie ducând către o economie 
circulară și neutră din punctul de vedere al 
impactului asupra climei, fără a afecta alte 
obiective de mediu sau sociale;

25. sprijină Instrumentul de sprijin 
pentru solvabilitate pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile pe piața 
unică, precum și introducerea unor „planuri 
de tranziție” pentru ca anumite 
întreprinderi să își sporească durabilitatea 
activităților; consideră că societatea poate 
solicita o contraprestație atunci când oferă 
sprijin întreprinderilor; consideră că 
planurile de tranziție ar trebui să fie 
obligatorii pentru societățile care solicită 
ajutor de stat sau sprijin de la nivelul UE, 
cu excepția cazului în care acestea pot 
demonstra că acestea nu se implică în 
activități dăunătoare pentru mediu sau 
societate; îndeamnă Comisia să aprobe 
planurile de tranziție care imprimă 
întreprinderilor o traiectorie ducând către o 
economie circulară și neutră din punctul de 
vedere al impactului asupra climei, fără a 
afecta alte obiective de mediu sau sociale;

Or. en
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Amendamentul 522
Martin Hojsík, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. sprijină Instrumentul de sprijin 
pentru solvabilitate pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile pe piața 
unică, precum și introducerea unor „planuri 
de tranziție” pentru ca anumite 
întreprinderi să își sporească durabilitatea 
activităților; consideră că societatea poate 
solicita o contraprestație atunci când oferă 
sprijin întreprinderilor; consideră că 
planurile de tranziție ar trebui să fie 
obligatorii pentru societățile care solicită 
ajutor de stat sau sprijin de la nivelul UE, 
cu excepția cazului în care este clar că 
acestea nu se implică în activități 
dăunătoare pentru mediu sau societate; 
îndeamnă Comisia să aprobe planurile de 
tranziție care imprimă întreprinderilor o 
traiectorie ducând către o economie 
circulară și neutră din punctul de vedere al 
impactului asupra climei, fără a afecta alte 
obiective de mediu sau sociale;

25. sprijină Instrumentul de sprijin 
pentru solvabilitate pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile pe piața 
unică, precum și introducerea unor „planuri 
de tranziție” pentru ca anumite 
întreprinderi să își sporească durabilitatea 
activităților; consideră că societatea poate 
solicita o contraprestație atunci când oferă 
sprijin întreprinderilor; consideră că 
planurile de tranziție încadrate în timp și 
aliniate la Acordul de la Paris și la Pactul 
verde trebuie să fie obligatorii pentru 
societățile care solicită ajutor de stat sau 
sprijin de la nivelul UE; îndeamnă Comisia 
să aprobe planurile de tranziție care 
imprimă întreprinderilor o traiectorie 
ducând către o economie circulară și neutră 
din punctul de vedere al impactului asupra 
climei, bazată pe cicluri de materiale 
netoxice, fără a afecta alte obiective de 
mediu sau sociale;

Or. en

Amendamentul 523
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. invită Comisia să revizuiască 
normele privind ajutoarele de stat, pentru 
a permite sprijinul public pentru 
investițiile verzi aliniate la obiectivele 
Pactului verde european; subliniază că 
sprijinul de stat oferit întreprinderilor 
pentru sectoare cu o intensitate ridicată a 
carbonului ar trebui să fie condiționat de 
adoptarea și publicarea unor planuri de 
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tranziție climatică; observă că orice 
revizuire a normelor privind ajutoarele de 
stat ar trebui să fie elaborată cu atenție, 
astfel încât să prevină denaturarea 
concurenței pe piața internă, asigurând 
astfel condiții de concurență echitabile 
între statele membre;

Or. en

Amendamentul 524
Paul Tang, Manon Aubry, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre Larrouturou, Aurore 
Lalucq, Siegfried Mureșan, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. subliniază rolul băncilor naționale 
de promovare la crearea unei economii 
durabile; solicită reforme ale ajutoarelor 
de stat pentru a permite băncilor 
naționale de promovare să acorde 
împrumuturi preferențiale sub ratele de 
pe piață pentru a promova durabilitatea; 
subliniază importanța asigurării 
sprijinului tehnic local pentru promotorii 
de proiecte și pentru inovare, precum și 
rolul pepinierelor de proiecte, care 
contribuie la maturizarea proiectelor 
pentru a primi finanțare;

Or. en

Amendamentul 525
Pascal Canfin

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. invită Comisia să revizuiască 
normele privind ajutoarele de stat, pentru 
a stabili standarde comune minime cu 
scopul de a specifica cerința ca, pentru a 
primi asistență financiară, întreprinderile 
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să fie în conformitate cu neutralitatea 
climatică și pentru a impune marilor 
întreprinderi din sectoare cu emisii 
ridicate de dioxid de carbon, care solicită 
sprijin, să stabilească și să publice un 
plan de tranziție pentru a-și alinia 
operațiunile la Acordul de la Paris și la 
Pactul verde european;

Or. en

Amendamentul 526
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Valérie Hayer, Linea Søgaard-Lidell, Billy Kelleher

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. invită Comisia să utilizeze 
taxonomia UE pentru a direcționa și a 
urmări cheltuielile pentru climă și mediu 
din cadrul tuturor finanțărilor publice din 
partea UE, inclusiv următorul CFM, Next 
Generation EU, Instrumentul de sprijin 
pentru solvabilitate, InvestEU și fondul 
UE pentru Mecanismul de redresare și 
reziliență și fondurile BEI, cu scopul de a 
consolida sistemul de urmărire a 
aspectelor climatice și de mediu pentru o 
mai bună monitorizare a progreselor;

Or. en

Amendamentul 527
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. invită Comisia să revizuiască 
normele privind ajutoarele de stat, pentru 
a stabili standarde minime comune de 
durabilitate și pentru a impune marilor 
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întreprinderi care solicită sprijin în 
sectoare cu emisii ridicate de dioxid de 
carbon să stabilească și să publice 
obiective climatice bazate pe știință și 
planuri de tranziție încadrate în timp 
către zero emisii nete de gaze cu efect de 
seră pentru a-și alinia operațiunile la 
Acordul de la Paris;

Or. en

Amendamentul 528
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Valérie Hayer, Billy Kelleher

Propunere de rezoluție
Punctul 25 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25b. invită Comisia să asigure faptul că 
riscurile, efectele și dependențele legate 
de biodiversitate sunt integrate în 
legislația relevantă a UE, inclusiv în 
Directiva privind prezentarea de 
informații nefinanciare, în actele delegate 
ale Regulamentului privind informațiile și 
în alte acte legislative relevante financiare 
și privind societățile comerciale;

Or. en

Amendamentul 529
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 25 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25b. invită Comisia să prezinte criterii 
obligatorii din punct de vedere juridic 
privind achizițiile publice verzi pentru ca 
statele membre să își reducă la minimum 
amprenta de mediu;

Or. en
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Amendamentul 530
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să revizuiască 
Directiva privind impozitarea energiei și 
să coordoneze o taxă pe kerosen care ar 
putea fi vărsată, de asemenea, în bugetul 
UE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 531
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, 
Eva Maydell, Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Inese Vaidere

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să revizuiască 
Directiva privind impozitarea energiei și 
să coordoneze o taxă pe kerosen care ar 
putea fi vărsată, de asemenea, în bugetul 
UE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 532
José Manuel Fernandes

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să revizuiască 
Directiva privind impozitarea energiei și 
să coordoneze o taxă pe kerosen care ar 
putea fi vărsată, de asemenea, în bugetul 
UE;

26. invită Comisia să prezinte noi 
resurse proprii, fără a-i penaliza pe 
cetățenii Uniunii, contribuind totodată la 
realizarea obiectivelor climatice ale UE; 
consideră, în plus, că Comisia ar trebui să 
propună taxe pentru produsele care intră 
în UE din țări cu standarde de mediu mai 
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scăzute;
Or. en

Amendamentul 533
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să revizuiască 
Directiva privind impozitarea energiei și 
să coordoneze o taxă pe kerosen care ar 
putea fi vărsată, de asemenea, în bugetul 
UE;

26. invită Comisia să nu coordoneze o 
taxă pe kerosen, deoarece aceasta ar 
afecta mai degrabă consumatorii decât 
companiile aeriene; subliniază că este 
importantă stimularea utilizării 
mijloacelor de transport alternative față 
de transportatorii aerieni prin facilitări 
pentru transportul mai ecologic;

Or. en

Amendamentul 534
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Carmen Avram, Evelyn 
Regner, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să revizuiască 
Directiva privind impozitarea energiei și să 
coordoneze o taxă pe kerosen care ar putea 
fi vărsată, de asemenea, în bugetul UE;

26. invită Comisia să revizuiască 
Directiva privind impozitarea energiei 
pentru a majora accizele minime 
relevante care și-au pierdut efectul din 
cauza inflației, să pună capăt scutirilor 
fiscale actuale pentru kerosen și 
carburanții maritimi și să coordoneze o 
taxă pe kerosen care ar putea fi vărsată, de 
asemenea, în bugetul UE;

Or. en

Amendamentul 535
Mick Wallace, Clare Daly
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Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să revizuiască 
Directiva privind impozitarea energiei și să 
coordoneze o taxă pe kerosen care ar putea 
fi vărsată, de asemenea, în bugetul UE;

26. invită Comisia să revizuiască 
Directiva privind impozitarea energiei și să 
coordoneze o taxă pe kerosen pentru a 
asigura faptul că kerosenul este, în cele 
din urmă, impozitat în mod 
corespunzător, care ar putea fi vărsată, de 
asemenea, în bugetul UE sau în bugetele 
naționale dacă este coordonată între 
statele membre;

Or. en

Amendamentul 536
Herve Juvin, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să revizuiască 
Directiva privind impozitarea energiei și să 
coordoneze o taxă pe kerosen care ar putea 
fi vărsată, de asemenea, în bugetul UE;

26. invită Comisia să revizuiască 
Directiva privind impozitarea energiei și să 
coordoneze o taxă pe kerosen și o taxă pe 
combustibilii produși prin defrișări în 
țările tropicale sau ecuatoriale care ar 
putea fi vărsate, de asemenea, în bugetul 
UE;

Or. fr

Amendamentul 537
Caroline Nagtegaal

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să revizuiască 
Directiva privind impozitarea energiei și să 
coordoneze o taxă pe kerosen care ar 
putea fi vărsată, de asemenea, în bugetul 
UE;

26. invită Comisia să revizuiască 
Directiva privind impozitarea energiei și să 
coordoneze o taxă pe kerosen cu condiția 
ca veniturile să fie alocate pentru a 
sprijini inițiative și proiecte durabile din 
sectorul aviației;
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Or. en

Amendamentul 538
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să revizuiască 
Directiva privind impozitarea energiei și 
să coordoneze o taxă pe kerosen care ar 
putea fi vărsată, de asemenea, în bugetul 
UE;

26. salută revizuirea planificată a 
Directivei privind impozitarea energiei 
pentru 2021 și invită Comisia să prezinte o 
propunere legislativă pentru o taxă pe 
kerosen care ar putea fi vărsată, de 
asemenea, în bugetul UE;

Or. en

Amendamentul 539
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să revizuiască 
Directiva privind impozitarea energiei și să 
coordoneze o taxă pe kerosen care ar putea 
fi vărsată, de asemenea, în bugetul UE;

26. invită Comisia să revizuiască 
Directiva privind impozitarea energiei, 
taxa de mediu și taxa pentru plastic de 
unică folosință și să coordoneze o taxă pe 
kerosen care ar putea fi vărsată, de 
asemenea, în bugetul UE;

Or. en

Amendamentul 540
Margarida Marques, Pedro Silva Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să revizuiască 
Directiva privind impozitarea energiei și să 
coordoneze o taxă pe kerosen care ar 

26. invită Comisia să revizuiască 
Directiva privind impozitarea energiei;
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putea fi vărsată, de asemenea, în bugetul 
UE;

Or. en

Amendamentul 541
Eero Heinäluoma

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să revizuiască 
Directiva privind impozitarea energiei și să 
coordoneze o taxă pe kerosen care ar 
putea fi vărsată, de asemenea, în bugetul 
UE;

26. invită Comisia să revizuiască 
Directiva privind impozitarea energiei;

Or. en

Amendamentul 542
Billy Kelleher

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să revizuiască 
Directiva privind impozitarea energiei și să 
coordoneze o taxă pe kerosen care ar 
putea fi vărsată, de asemenea, în bugetul 
UE;

26. invită Comisia să revizuiască 
Directiva privind impozitarea energiei;

Or. en

Amendamentul 543
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să revizuiască 
Directiva privind impozitarea energiei și să 
coordoneze o taxă pe kerosen care ar 

26. invită Comisia să revizuiască 
Directiva privind impozitarea energiei și să 
coordoneze discuțiile privind alte tipuri 
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putea fi vărsată, de asemenea, în bugetul 
UE;

posibile de măsuri privind sectorul 
energetic și cel al transporturilor;

Or. en

Amendamentul 544
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să revizuiască 
Directiva privind impozitarea energiei și să 
coordoneze o taxă pe kerosen care ar putea 
fi vărsată, de asemenea, în bugetul UE;

26. invită Comisia să revizuiască 
Directiva privind impozitarea energiei și să 
studieze posibilitatea introducerii unei 
taxe pe kerosen care ar putea fi vărsată, de 
asemenea, în bugetul UE;

Or. es

Amendamentul 545
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Carmen Avram, Evelyn Regner, Pierre 
Larrouturou, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, 
Pedro Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. reamintește că evaziunea fiscală și 
evitarea obligațiilor fiscale cauzează o 
pierdere potențială de resurse pentru 
bugetele naționale și bugetul UE, 
cuantificate ca variind de la 50-70 de 
miliarde EUR până la 160-190 de 
miliarde EUR1a; solicită, prin urmare, 
intensificarea luptei împotriva fraudei 
fiscale, a evaziunii fiscale și a evitării 
obligațiilor fiscale și o planificare fiscală 
agresivă; invită Comisia să stabilească 
criterii pe baza cărora să evalueze statele 
membre ale UE, iar această evaluare să 
conducă la o listă neagră a statelor 
membre ale UE care facilitează evitarea 
obligațiilor fiscale și să elaboreze planuri 
obligatorii de conformare fiscală pentru 
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aceste state membre;
__________________
1a Parlamentul European, DG EPRS, 
Favorizarea transparenței, a coordonării 
și a convergenței în politicile de 
impozitare a societăților în Uniunea 
Europeană: I - Evaluarea magnitudinii 
planificării agresive a impozitării 
societăților, Studiu, 2015.

Or. en

Amendamentul 546
Paul Tang, Petros Kokkalis, Carmen Avram, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Aurore 
Lalucq, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 26 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26b. invită statele membre care sunt 
acuzate de facilitarea evitării obligațiilor 
fiscale să pună în aplicare o rată minimă 
de impozitare efectivă de 18 % pentru 
toate profiturile generate la nivel de stat 
membru, inclusiv pentru profiturile 
transferate în paradisuri fiscale prin 
venituri pasive, cum ar fi plata de dobânzi 
și redevențe sau prin alte instrumente de 
erodare a bazei de impozitare și de 
transfer de profituri, astfel încât să 
combată evitarea obligațiilor fiscale și să 
mobilizeze resurse pentru a finanța 
tranziția durabilă și justă.

Or. en

Amendamentul 547
Paul Tang, Petros Kokkalis, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Alfred Sant, Aurore 
Lalucq, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 26 c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

26c. reamintește că taxa pe valoarea 
adăugată (TVA) poate fi utilizată pentru a 
stimula trecerea de la activități 
dăunătoare la activități durabile; 
îndeamnă, prin urmare, statele membre să 
adopte pachetul definitiv privind TVA 
care le-ar permite să utilizeze cotele 
specifice de TVA pentru bunuri și servicii 
care sprijină realizarea Pactului verde 
european;

Or. en

Amendamentul 548
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, 
Christian Doleschal, Jörgen Warborn

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. dorește să se asigure că toată 
lumea contribuie echitabil la redresarea 
de după criza de COVID-19 și la tranziția 
către o economie durabilă; urmărește 
intensificarea luptei împotriva fraudei 
fiscale, a evaziunii fiscale și a evitării 
obligațiilor fiscale și a planificării fiscale 
agresive; invită Comisia să creeze o listă 
neagră a statelor membre ale UE care 
facilitează evitarea obligațiilor fiscale; 
solicită o coordonare la nivelul UE pentru 
a evita planificarea fiscală agresivă din 
partea persoanelor fizice și a 
corporațiilor; urmărește, în acest context, 
o strategie ambițioasă de impozitare a 
întreprinderilor pentru secolul 21;

eliminat

Or. en

Amendamentul 549
Eero Heinäluoma
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Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. dorește să se asigure că toată 
lumea contribuie echitabil la redresarea de 
după criza de COVID-19 și la tranziția 
către o economie durabilă; urmărește 
intensificarea luptei împotriva fraudei 
fiscale, a evaziunii fiscale și a evitării 
obligațiilor fiscale și a planificării fiscale 
agresive; invită Comisia să creeze o listă 
neagră a statelor membre ale UE care 
facilitează evitarea obligațiilor fiscale; 
solicită o coordonare la nivelul UE pentru a 
evita planificarea fiscală agresivă din 
partea persoanelor fizice și a corporațiilor; 
urmărește, în acest context, o strategie 
ambițioasă de impozitare a întreprinderilor 
pentru secolul 21;

27. consideră că este nesustenabil din 
punct de vedere moral, în special în 
perioadele de recesiune și de imensă 
impreviziune pentru cetățenii noștri, ca 
miliarde de euro să se piardă în 
continuare din cauza criminalității 
economice; solicită ca toată lumea să 
contribuie echitabil la redresarea de după 
criza de COVID-19 și la tranziția către o 
economie durabilă; urmărește 
intensificarea luptei împotriva fraudei 
fiscale, a evaziunii fiscale și a evitării 
obligațiilor fiscale și a planificării fiscale 
agresive; invită Comisia să creeze o listă 
neagră a statelor membre ale UE care 
facilitează evitarea obligațiilor fiscale; 
solicită o coordonare la nivelul UE pentru a 
evita planificarea fiscală agresivă din 
partea persoanelor fizice și a corporațiilor; 
solicită, în acest context, o strategie 
ambițioasă de impozitare a întreprinderilor 
pentru secolul 21; solicită, în plus, o 
reformă ambițioasă a cadrului legislativ 
privind combaterea spălării banilor, 
deoarece, potrivit Europol, o eșalonare de 
0,7-1,28 din PIB-ul Uniunii se pierde din 
cauza criminalității economice, cum ar fi 
spălarea banilor;

Or. en

Amendamentul 550
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. dorește să se asigure că toată lumea 
contribuie echitabil la redresarea de după 
criza de COVID-19 și la tranziția către o 
economie durabilă; urmărește 

27. dorește să se asigure că toată lumea 
contribuie echitabil la redresarea de după 
criza de COVID-19 și la tranziția către o 
economie durabilă; urmărește 
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intensificarea luptei împotriva fraudei 
fiscale, a evaziunii fiscale și a evitării 
obligațiilor fiscale și a planificării fiscale 
agresive; invită Comisia să creeze o listă 
neagră a statelor membre ale UE care 
facilitează evitarea obligațiilor fiscale; 
solicită o coordonare la nivelul UE pentru a 
evita planificarea fiscală agresivă din 
partea persoanelor fizice și a 
corporațiilor; urmărește, în acest context, o 
strategie ambițioasă de impozitare a 
întreprinderilor pentru secolul 21;

intensificarea luptei împotriva evaziunii 
fiscale și a evitării obligațiilor fiscale; 
invită Consiliul să actualizeze criteriile 
Codului de conduită în domeniul 
impozitării întreprinderilor pentru a 
defini regimul dăunător cu scopul de a 
reflecta evoluțiile recente; invită Comisia 
să inițieze procedurile de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor împotriva 
statelor membre care prezintă 
caracteristici de planificare fiscală 
agresivă și să creeze o listă neagră a 
statelor membre ale UE care facilitează 
evitarea obligațiilor fiscale; solicită o 
coordonare la nivelul UE pentru a evita, a 
depista și a investiga schemele de 
planificare fiscală agresivă pentru 
persoanele fizice și corporațiile din statele 
membre; urmărește, în acest context, o 
strategie ambițioasă de impozitare a 
întreprinderilor pentru secolul 21;

Or. en

Amendamentul 551
Marek Belka, Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. dorește să se asigure că toată lumea 
contribuie echitabil la redresarea de după 
criza de COVID-19 și la tranziția către o 
economie durabilă; urmărește 
intensificarea luptei împotriva fraudei 
fiscale, a evaziunii fiscale și a evitării 
obligațiilor fiscale și a planificării fiscale 
agresive; invită Comisia să creeze o listă 
neagră a statelor membre ale UE care 
facilitează evitarea obligațiilor fiscale; 
solicită o coordonare la nivelul UE pentru a 
evita planificarea fiscală agresivă din 
partea persoanelor fizice și a corporațiilor; 
urmărește, în acest context, o strategie 
ambițioasă de impozitare a întreprinderilor 
pentru secolul 21;

27. dorește să se asigure că toată lumea 
contribuie echitabil la redresarea de după 
criza de COVID-19 și la tranziția către o 
economie durabilă; urmărește 
intensificarea luptei împotriva fraudei 
fiscale, a evaziunii fiscale și a evitării 
obligațiilor fiscale și a planificării fiscale 
agresive; invită Comisia să creeze o listă 
neagră a statelor membre ale UE care 
facilitează evitarea obligațiilor fiscale; 
solicită o coordonare la nivelul UE pentru a 
evita planificarea fiscală agresivă din 
partea persoanelor fizice și a corporațiilor; 
urmărește, în acest context, o strategie 
ambițioasă de impozitare a întreprinderilor 
pentru secolul 21; reamintește Comisiei 
existența articolului 116 din TFEU în 
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contextul dosarelor de natură fiscală și 
încurajează Comisia să facă uz de acesta 
în cazul în care problema abordată 
creează denaturări ale condițiilor de 
concurență pe piața unică;

Or. en

Amendamentul 552
Billy Kelleher

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. dorește să se asigure că toată lumea 
contribuie echitabil la redresarea de după 
criza de COVID-19 și la tranziția către o 
economie durabilă; urmărește 
intensificarea luptei împotriva fraudei 
fiscale, a evaziunii fiscale și a evitării 
obligațiilor fiscale și a planificării fiscale 
agresive; invită Comisia să creeze o listă 
neagră a statelor membre ale UE care 
facilitează evitarea obligațiilor fiscale; 
solicită o coordonare la nivelul UE pentru a 
evita planificarea fiscală agresivă din 
partea persoanelor fizice și a corporațiilor; 
urmărește, în acest context, o strategie 
ambițioasă de impozitare a întreprinderilor 
pentru secolul 21;

27. dorește să se asigure că toată lumea 
contribuie echitabil la redresarea de după 
criza de COVID-19 și la tranziția către o 
economie durabilă; urmărește 
intensificarea luptei împotriva fraudei 
fiscale, a evaziunii fiscale și a evitării 
obligațiilor fiscale și a planificării fiscale 
agresive; invită Comisia să creeze o listă 
neagră a statelor membre ale UE care 
facilitează evitarea obligațiilor fiscale; 
solicită o coordonare la nivelul UE pentru a 
evita planificarea fiscală agresivă din 
partea persoanelor fizice și a corporațiilor; 
urmărește, în acest context, o strategie 
ambițioasă de impozitare a întreprinderilor 
pentru secolul 21; salută anunțul Comisiei 
privind propunerea unui supraveghetor și 
a unui organism de supraveghere la 
nivelul UE pentru combaterea spălării 
banilor și a finanțării terorismului și 
subliniază că este necesar să fie puse la 
dispoziție resurse suficiente pentru ca 
acestea să fie eficace;

Or. en

Amendamentul 553
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Valérie Hayer, Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 27
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. dorește să se asigure că toată lumea 
contribuie echitabil la redresarea de după 
criza de COVID-19 și la tranziția către o 
economie durabilă; urmărește 
intensificarea luptei împotriva fraudei 
fiscale, a evaziunii fiscale și a evitării 
obligațiilor fiscale și a planificării fiscale 
agresive; invită Comisia să creeze o listă 
neagră a statelor membre ale UE care 
facilitează evitarea obligațiilor fiscale; 
solicită o coordonare la nivelul UE pentru a 
evita planificarea fiscală agresivă din 
partea persoanelor fizice și a corporațiilor; 
urmărește, în acest context, o strategie 
ambițioasă de impozitare a întreprinderilor 
pentru secolul 21;

27. dorește să se asigure că toată lumea 
contribuie echitabil la redresarea de după 
criza de COVID-19 și la tranziția către o 
economie durabilă; urmărește 
intensificarea luptei împotriva fraudei 
fiscale, a evaziunii fiscale și a evitării 
obligațiilor fiscale și a planificării fiscale 
agresive; invită Comisia să creeze o listă 
neagră a statelor membre ale UE care 
facilitează evitarea obligațiilor fiscale; 
solicită o coordonare la nivelul UE pentru a 
evita planificarea fiscală agresivă din 
partea persoanelor fizice și a corporațiilor; 
urmărește, în acest context, o strategie 
ambițioasă de impozitare a întreprinderilor 
pentru secolul 21; salută anunțul Comisiei 
privind propunerea unui supraveghetor și 
a unui organism de supraveghere la 
nivelul UE pentru combaterea spălării 
banilor și a finanțării terorismului și 
subliniază că este necesar să fie puse la 
dispoziție resurse suficiente pentru ca 
acestea să fie eficace;

Or. en

Amendamentul 554
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. dorește să se asigure că toată lumea 
contribuie echitabil la redresarea de după 
criza de COVID-19 și la tranziția către o 
economie durabilă; urmărește 
intensificarea luptei împotriva fraudei 
fiscale, a evaziunii fiscale și a evitării 
obligațiilor fiscale și a planificării fiscale 
agresive; invită Comisia să creeze o listă 
neagră a statelor membre ale UE care 
facilitează evitarea obligațiilor fiscale; 
solicită o coordonare la nivelul UE pentru 
a evita planificarea fiscală agresivă din 

27. dorește să se asigure că toată lumea 
contribuie echitabil la redresarea de după 
criza de COVID-19 și la tranziția către o 
economie durabilă și profită echitabil de 
acestea; reamintește că doar inovarea și 
spiritul antreprenorial, spre deosebire de 
impozitare și reglementare, pot stimula 
redresarea economică și inovarea;
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partea persoanelor fizice și a 
corporațiilor; urmărește, în acest context, 
o strategie ambițioasă de impozitare a 
întreprinderilor pentru secolul 21;

Or. en

Amendamentul 555
Paul Tang, Petros Kokkalis, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Pedro Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. dorește să se asigure că toată lumea 
contribuie echitabil la redresarea de după 
criza de COVID-19 și la tranziția către o 
economie durabilă; urmărește 
intensificarea luptei împotriva fraudei 
fiscale, a evaziunii fiscale și a evitării 
obligațiilor fiscale și a planificării fiscale 
agresive; invită Comisia să creeze o listă 
neagră a statelor membre ale UE care 
facilitează evitarea obligațiilor fiscale; 
solicită o coordonare la nivelul UE pentru a 
evita planificarea fiscală agresivă din 
partea persoanelor fizice și a corporațiilor; 
urmărește, în acest context, o strategie 
ambițioasă de impozitare a întreprinderilor 
pentru secolul 21;

27. dorește să se asigure că toată lumea 
contribuie echitabil la redresarea de după 
criza de COVID-19 și la tranziția către o 
economie durabilă; consideră că 
profiturile întreprinderilor și averea 
privată alimentează jurisdicțiile cu cele 
mai mici impozite de pe piața unică; 
urmărește intensificarea luptei împotriva 
fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a 
evitării obligațiilor fiscale și a planificării 
fiscale agresive; invită Comisia să creeze o 
listă neagră a statelor membre ale UE care 
facilitează evitarea obligațiilor fiscale; 
solicită o coordonare la nivelul UE pentru a 
evita planificarea fiscală agresivă din 
partea persoanelor fizice și a corporațiilor; 
urmărește, în acest context, o strategie 
ambițioasă de impozitare a întreprinderilor 
pentru secolul 21 și solicită un impozit pe 
avere coordonat la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 556
Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. dorește să se asigure că toată lumea 
contribuie echitabil la redresarea de după 

27. dorește să se asigure că toată lumea 
contribuie echitabil la redresarea de după 
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criza de COVID-19 și la tranziția către o 
economie durabilă; urmărește 
intensificarea luptei împotriva fraudei 
fiscale, a evaziunii fiscale și a evitării 
obligațiilor fiscale și a planificării fiscale 
agresive; invită Comisia să creeze o listă 
neagră a statelor membre ale UE care 
facilitează evitarea obligațiilor fiscale; 
solicită o coordonare la nivelul UE pentru a 
evita planificarea fiscală agresivă din 
partea persoanelor fizice și a corporațiilor; 
urmărește, în acest context, o strategie 
ambițioasă de impozitare a întreprinderilor 
pentru secolul 21;

criza de COVID-19 și la tranziția către o 
economie durabilă; urmărește 
intensificarea luptei împotriva fraudei 
fiscale, a evaziunii fiscale și a evitării 
obligațiilor fiscale și a planificării fiscale 
agresive; invită Comisia să creeze o listă 
neagră a statelor membre ale UE care 
facilitează evitarea obligațiilor fiscale; 
solicită o coordonare la nivelul UE pentru a 
evita planificarea fiscală agresivă din 
partea persoanelor fizice și a corporațiilor; 
urmărește, în acest context, o strategie 
ambițioasă de impozitare a întreprinderilor 
pentru secolul 21; invită statele membre să 
instituie un impozit pe avere și alte măsuri 
de impozitare progresivă pentru a finanța 
Pactul verde;

Or. en

Amendamentul 557
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. dorește să se asigure că toată lumea 
contribuie echitabil la redresarea de după 
criza de COVID-19 și la tranziția către o 
economie durabilă; urmărește 
intensificarea luptei împotriva fraudei 
fiscale, a evaziunii fiscale și a evitării 
obligațiilor fiscale și a planificării fiscale 
agresive; invită Comisia să creeze o listă 
neagră a statelor membre ale UE care 
facilitează evitarea obligațiilor fiscale; 
solicită o coordonare la nivelul UE pentru a 
evita planificarea fiscală agresivă din 
partea persoanelor fizice și a corporațiilor; 
urmărește, în acest context, o strategie 
ambițioasă de impozitare a întreprinderilor 
pentru secolul 21;

27. dorește să se asigure că toată lumea 
contribuie echitabil la redresarea de după 
criza de COVID-19 și la tranziția către o 
economie extrem de eficientă din punct de 
vedere energetic și din punctul de vedere 
al utilizării resurselor, bazată în totalitate 
pe energie din surse regenerabile, neutră 
din punct de vedere climatic și fără 
substanțe toxice până în 2040; urmărește 
intensificarea luptei împotriva fraudei 
fiscale, a evaziunii fiscale și a evitării 
obligațiilor fiscale și a planificării fiscale 
agresive; invită Comisia să creeze o listă 
neagră a statelor membre ale UE care 
facilitează evitarea obligațiilor fiscale; 
solicită o coordonare la nivelul UE pentru a 
evita planificarea fiscală agresivă din 
partea persoanelor fizice și a corporațiilor; 
urmărește, în acest context, o strategie 
ambițioasă de impozitare a întreprinderilor 
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pentru secolul 21;

Or. en

Amendamentul 558
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. dorește să se asigure că toată lumea 
contribuie echitabil la redresarea de după 
criza de COVID-19 și la tranziția către o 
economie durabilă; urmărește 
intensificarea luptei împotriva fraudei 
fiscale, a evaziunii fiscale și a evitării 
obligațiilor fiscale și a planificării fiscale 
agresive; invită Comisia să creeze o listă 
neagră a statelor membre ale UE care 
facilitează evitarea obligațiilor fiscale; 
solicită o coordonare la nivelul UE pentru a 
evita planificarea fiscală agresivă din 
partea persoanelor fizice și a corporațiilor; 
urmărește, în acest context, o strategie 
ambițioasă de impozitare a întreprinderilor 
pentru secolul 21;

27. dorește să se asigure că toată lumea 
contribuie echitabil la redresarea de după 
criza de COVID-19 și la tranziția către o 
economie competitivă și durabilă; 
urmărește intensificarea luptei împotriva 
fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a 
evitării obligațiilor fiscale și a planificării 
fiscale agresive; invită Comisia să creeze o 
listă neagră a statelor membre ale UE care 
facilitează evitarea obligațiilor fiscale; 
solicită o coordonare la nivelul UE pentru a 
evita planificarea fiscală agresivă din 
partea persoanelor fizice și a corporațiilor; 
urmărește, în acest context, o strategie 
ambițioasă de impozitare a întreprinderilor 
pentru secolul 21, respectându-se 
întotdeauna autonomia fiscală a statelor 
membre;

Or. es

Amendamentul 559
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. dorește să se asigure că toată lumea 
contribuie echitabil la redresarea de după 
criza de COVID-19 și la tranziția către o 
economie durabilă; urmărește 
intensificarea luptei împotriva fraudei 
fiscale, a evaziunii fiscale și a evitării 
obligațiilor fiscale și a planificării fiscale 
agresive; invită Comisia să creeze o listă 

27. dorește să se asigure că toată lumea 
contribuie echitabil la redresarea de după 
criza de COVID-19 și la tranziția către o 
economie durabilă, luând în considerare, 
în același timp, capacitățile diferite ale 
statelor membre; urmărește intensificarea 
luptei împotriva fraudei fiscale, a evaziunii 
fiscale și a evitării obligațiilor fiscale și a 
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neagră a statelor membre ale UE care 
facilitează evitarea obligațiilor fiscale; 
solicită o coordonare la nivelul UE pentru a 
evita planificarea fiscală agresivă din 
partea persoanelor fizice și a corporațiilor; 
urmărește, în acest context, o strategie 
ambițioasă de impozitare a întreprinderilor 
pentru secolul 21;

planificării fiscale agresive; invită Comisia 
să creeze o listă neagră a statelor membre 
ale UE care facilitează evitarea obligațiilor 
fiscale; solicită o coordonare la nivelul UE 
pentru a evita planificarea fiscală agresivă 
din partea persoanelor fizice și a 
corporațiilor; urmărește, în acest context, o 
strategie ambițioasă de impozitare a 
întreprinderilor pentru secolul 21;

Or. en

Amendamentul 560
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. dorește să se asigure că toată lumea 
contribuie echitabil la redresarea de după 
criza de COVID-19 și la tranziția către o 
economie durabilă; urmărește 
intensificarea luptei împotriva fraudei 
fiscale, a evaziunii fiscale și a evitării 
obligațiilor fiscale și a planificării fiscale 
agresive; invită Comisia să creeze o listă 
neagră a statelor membre ale UE care 
facilitează evitarea obligațiilor fiscale; 
solicită o coordonare la nivelul UE pentru a 
evita planificarea fiscală agresivă din 
partea persoanelor fizice și a corporațiilor; 
urmărește, în acest context, o strategie 
ambițioasă de impozitare a întreprinderilor 
pentru secolul 21;

27. dorește să se asigure că toată lumea 
contribuie echitabil la redresarea de după 
criza de COVID-19 și la tranziția către o 
economie durabilă; urmărește 
intensificarea luptei împotriva fraudei 
fiscale, a evaziunii fiscale și a evitării 
obligațiilor fiscale și a planificării fiscale 
agresive; solicită o coordonare la nivelul 
UE pentru a evita planificarea fiscală 
agresivă din partea persoanelor fizice și a 
corporațiilor; urmărește, în acest context, o 
strategie ambițioasă de impozitare a 
întreprinderilor pentru secolul 21;

Or. en

Amendamentul 561
Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. dorește să se asigure că toată lumea 27. dorește să se asigure că toată lumea 
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contribuie echitabil la redresarea de după 
criza de COVID-19 și la tranziția către o 
economie durabilă; urmărește 
intensificarea luptei împotriva fraudei 
fiscale, a evaziunii fiscale și a evitării 
obligațiilor fiscale și a planificării fiscale 
agresive; invită Comisia să creeze o listă 
neagră a statelor membre ale UE care 
facilitează evitarea obligațiilor fiscale; 
solicită o coordonare la nivelul UE pentru a 
evita planificarea fiscală agresivă din 
partea persoanelor fizice și a corporațiilor; 
urmărește, în acest context, o strategie 
ambițioasă de impozitare a întreprinderilor 
pentru secolul 21;

contribuie echitabil la redresarea de după 
criza de COVID-19 și la tranziția către o 
economie durabilă; urmărește 
intensificarea luptei împotriva fraudei 
fiscale, a evaziunii fiscale și a evitării 
obligațiilor fiscale și a planificării fiscale 
agresive; solicită o coordonare la nivelul 
UE pentru a evita planificarea fiscală 
agresivă din partea persoanelor fizice și a 
corporațiilor; urmărește, în acest context, o 
strategie ambițioasă de impozitare a 
întreprinderilor pentru secolul 21;

Or. en

Amendamentul 562
Alfred Sant

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. dorește să se asigure că toată lumea 
contribuie echitabil la redresarea de după 
criza de COVID-19 și la tranziția către o 
economie durabilă; urmărește 
intensificarea luptei împotriva fraudei 
fiscale, a evaziunii fiscale și a evitării 
obligațiilor fiscale și a planificării fiscale 
agresive; invită Comisia să creeze o listă 
neagră a statelor membre ale UE care 
facilitează evitarea obligațiilor fiscale; 
solicită o coordonare la nivelul UE pentru a 
evita planificarea fiscală agresivă din 
partea persoanelor fizice și a corporațiilor; 
urmărește, în acest context, o strategie 
ambițioasă de impozitare a întreprinderilor 
pentru secolul 21;

27. dorește să se asigure că toată lumea 
contribuie echitabil la redresarea de după 
criza de COVID-19 și la tranziția către o 
economie durabilă; urmărește 
intensificarea luptei împotriva fraudei 
fiscale, a evaziunii fiscale și a evitării 
obligațiilor fiscale și a planificării fiscale 
agresive; solicită o coordonare la nivelul 
UE pentru a evita planificarea fiscală 
agresivă din partea persoanelor fizice și a 
corporațiilor; urmărește, în acest context, o 
strategie ambițioasă de impozitare a 
întreprinderilor pentru secolul 21;

Or. en

Amendamentul 563
Caroline Nagtegaal
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Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. dorește să se asigure că toată lumea 
contribuie echitabil la redresarea de după 
criza de COVID-19 și la tranziția către o 
economie durabilă; urmărește 
intensificarea luptei împotriva fraudei 
fiscale, a evaziunii fiscale și a evitării 
obligațiilor fiscale și a planificării fiscale 
agresive; invită Comisia să creeze o listă 
neagră a statelor membre ale UE care 
facilitează evitarea obligațiilor fiscale; 
solicită o coordonare la nivelul UE pentru a 
evita planificarea fiscală agresivă din 
partea persoanelor fizice și a corporațiilor; 
urmărește, în acest context, o strategie 
ambițioasă de impozitare a întreprinderilor 
pentru secolul 21;

27. dorește să se asigure că toată lumea 
contribuie echitabil la redresarea de după 
criza de COVID-19 și la tranziția către o 
economie durabilă; urmărește 
intensificarea luptei împotriva fraudei 
fiscale, a evaziunii fiscale și a evitării 
obligațiilor fiscale și a planificării fiscale 
agresive; solicită o coordonare la nivelul 
UE pentru a evita planificarea fiscală 
agresivă din partea persoanelor fizice și a 
corporațiilor; urmărește, în acest context, o 
strategie ambițioasă de impozitare a 
întreprinderilor pentru secolul 21;

Or. en

Amendamentul 564
Mick Wallace, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. dorește să se asigure că toată lumea 
contribuie echitabil la redresarea de după 
criza de COVID-19 și la tranziția către o 
economie durabilă; urmărește 
intensificarea luptei împotriva fraudei 
fiscale, a evaziunii fiscale și a evitării 
obligațiilor fiscale și a planificării fiscale 
agresive; invită Comisia să creeze o listă 
neagră a statelor membre ale UE care 
facilitează evitarea obligațiilor fiscale; 
solicită o coordonare la nivelul UE pentru a 
evita planificarea fiscală agresivă din 
partea persoanelor fizice și a corporațiilor; 
urmărește, în acest context, o strategie 
ambițioasă de impozitare a întreprinderilor 
pentru secolul 21;

27. dorește să se asigure că toată lumea 
contribuie echitabil la redresarea de după 
criza de COVID-19 și la tranziția ecologică 
către o economie durabilă; solicită ca 
frauda fiscală, evaziunea fiscală și 
evitarea obligațiilor fiscale, precum și 
planificarea fiscală agresivă să fie 
abordate de către UE și statele membre; 
invită Comisia să creeze o listă neagră a 
statelor membre ale UE care facilitează 
evitarea obligațiilor fiscale; solicită o 
coordonare la nivelul UE pentru a evita 
planificarea fiscală agresivă din partea 
persoanelor fizice și a corporațiilor; 
urmărește, în acest context, o strategie 
ambițioasă de impozitare a întreprinderilor 
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pentru secolul 21;

Or. en

Amendamentul 565
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. consideră că achizițiile publice 
verzi și durabile sunt un factor esențial al 
transformării industriale; invită Comisia 
să studieze modalitatea de a utiliza pe 
deplin efectul de levier al cheltuielilor 
publice și al investițiilor, pentru a crea 
piețe pentru produse și servicii neutre din 
punctul de vedere al carbonului și 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și pentru a realiza obiectivele 
de politică, inclusiv prin introducerea 
obligativității criteriilor de mediu și 
sociale în achizițiile publice; invită, de 
asemenea, Comisia să insiste pentru un 
instrument mai ambițios privind 
achizițiile publice, care să prevadă 
reciprocitate și standarde comune;

Or. en

Amendamentul 566
Paul Tang, Gilles Boyer, Petros Kokkalis, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Pierre 
Larrouturou, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Pedro Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. își reiterează apelul pentru 
eliminarea treptată a subvențiilor pentru 
combustibili fosili, inclusiv sub forma 
unui avantaj fiscal, respectând totodată pe 
deplin drepturile statelor membre de a-și 
alege mixul energetic; sprijină, totuși, 
măsurile fiscale care ar stimula investițiile 
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în energie și moduri de transport mai 
curate;

Or. en

Amendamentul 567
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. solicită ca întreprinderile care 
beneficiază de sprijin public să se 
angajeze să prezinte rapoarte publice 
pentru fiecare țară în parte, să își respecte 
obligațiile de raportare de informații 
nefinanciare și să divulge orice tratament 
favorabil primit; solicită Comisiei să 
revizuiască în consecință directiva 
contabilă.

Or. en

Amendamentul 568
Marek Belka, Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. consideră că întreprinderilor 
înregistrate pe teritoriile înscrise pe lista 
UE a jurisdicțiilor necooperante în 
scopuri fiscale nu ar trebui să li se acord 
sprijin financiar public, cu excepția 
cazului în care fac dovada unei activități 
economice legitime acolo;

Or. en

Amendamentul 569
Clotilde Armand

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. invită Comisia să instituie o 
monitorizare și o raportare eficace a 
datelor cu privire la punerea în aplicare a 
SEIP, punându-le la dispoziția publicului 
pentru a garanta transparența deplină a 
cheltuielilor UE pentru tranziția verde;

Or. en

Amendamentul 570
Pierre Larrouturou

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. consideră că toate aceste 
propuneri de finanțare combinate (banca 
europeană pentru climă, bugetul pentru 
climă și FATCA - Legea climei) pot să 
atragă cel puțin 660 de miliarde EUR/an 
pentru a câștiga lupta pentru climă și 
locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 571
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 27 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27b. solicită Comisiei și statelor 
membre să introducă un Registru 
paneuropean al transparenței fiscale, în 
care să se poată verifica dacă 
întreprinderile și-au plătit obligațiile 
fiscale și contribuțiile sociale în statele 
membre ale UE și dacă participă sau au 
participat la planificarea fiscală agresivă. 
Întreprinderile care nu îndeplinesc aceste 
cerințe nu ar trebui să fie eligibile pentru 
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niciun tip de finanțare din partea UE sau 
a statelor membre și nici nu ar trebui să 
poată participa la finanțarea pentru 
redresare sau la procedurile de achiziții 
publice din zona UE.

Or. en

Amendamentul 572
Pierre Larrouturou

Propunere de rezoluție
Punctul 27 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27b. salută sprijinirea acestor trei 
soluții de către un milion de cetățeni25a;
__________________
25a http://www.climateandjobs.eu/

Or. en


