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Amendamentul 1
Rob Rooken

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște importanța fondurilor de 
coeziune în lupta împotriva schimbărilor 
climatice și salută obiectivul de politică 2 
din noul regulament propus privind 
dispozițiile comune, astfel cum este 
prevăzut acesta la articolul 4 alineatul (1) 
litera (b), prin care se urmărește „o 
Europă mai verde, rezilientă, cu emisii 
reduse de dioxid de carbon, care se 
îndreaptă către o economie cu zero emisii 
de dioxid de carbon, prin promovarea 
tranziției către o energie curată și 
echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, 
a economiei circulare, a atenuării 
schimbărilor climatice și a adaptării la 
acestea, precum și a prevenirii și 
gestionării riscurilor”; consideră că acest 
obiectiv ar trebui realizat fără a lăsa pe 
nimeni în urmă;

1. recunoaște importanța fondurilor de 
coeziune în lupta împotriva inegalității; 
consideră că aceasta ar trebui realizată 
fără a lăsa pe nimeni în urmă;

Or. en

Amendamentul 2
Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște importanța fondurilor de 
coeziune în lupta împotriva schimbărilor 
climatice și salută obiectivul de politică 2 
din noul regulament propus privind 
dispozițiile comune, astfel cum este 
prevăzut acesta la articolul 4 alineatul (1) 
litera (b), prin care se urmărește „o Europă 
mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de 
dioxid de carbon, care se îndreaptă către o 

1. recunoaște importanța fondurilor de 
coeziune în lupta împotriva schimbărilor 
climatice și salută obiectivul de politică 2 
din noul regulament propus privind 
dispozițiile comune, astfel cum este 
prevăzut acesta la articolul 4 alineatul (1) 
litera (b), prin care se urmărește „o Europă 
mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de 
dioxid de carbon, care se îndreaptă către o 
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economie cu zero emisii de dioxid de 
carbon, prin promovarea tranziției către o 
energie curată și echitabilă, a investițiilor 
verzi și albastre, a economiei circulare, a 
atenuării schimbărilor climatice și a 
adaptării la acestea, precum și a prevenirii 
și gestionării riscurilor”; consideră că acest 
obiectiv ar trebui realizat fără a lăsa pe 
nimeni în urmă;

economie cu zero emisii de dioxid de 
carbon, prin promovarea tranziției către o 
energie curată și echitabilă, a investițiilor 
verzi și albastre, a economiei circulare, a 
atenuării schimbărilor climatice și a 
adaptării la acestea, precum și a prevenirii 
și gestionării riscurilor”; consideră că acest 
obiectiv ar trebui realizat fără a lăsa pe 
nimeni în urmă; subliniază importanța 
fondurilor FEIS pentru a atinge 
obiectivul de 30 % din noile investiții 
pentru cheltuielile legate de climă și de 
10 % pentru cheltuielile legate de 
biodiversitate, precum și în cadrul 
viitorului CFM și al instrumentelor de 
redresare; încurajează Comisia să 
stabilească indicatori comuni de realizare 
și de resurse pentru a se asigura că 
proiectele îndeplinesc obiectivele Uniunii 
în materie de climă;

Or. en

Amendamentul 3
Sara Cerdas

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște importanța fondurilor de 
coeziune în lupta împotriva schimbărilor 
climatice și salută obiectivul de politică 2 
din noul regulament propus privind 
dispozițiile comune, astfel cum este 
prevăzut acesta la articolul 4 alineatul (1) 
litera (b), prin care se urmărește „o Europă 
mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de 
dioxid de carbon, care se îndreaptă către o 
economie cu zero emisii de dioxid de 
carbon, prin promovarea tranziției către o 
energie curată și echitabilă, a investițiilor 
verzi și albastre, a economiei circulare, a 
atenuării schimbărilor climatice și a 
adaptării la acestea, precum și a prevenirii 
și gestionării riscurilor”; consideră că acest 

1. recunoaște importanța fondurilor de 
coeziune pentru respectarea principiilor 
politicii de coeziune și ca instrument de 
impulsionare a regiunilor ultraperiferice, 
insulare și montane; recunoaște, în plus, 
că fondurile de coeziune sunt esențiale 
pentru atingerea obiectivelor stabile în 
Pactul verde european și, mai exact, în 
lupta împotriva schimbărilor climatice și 
salută obiectivul de politică 2 din noul 
regulament propus privind dispozițiile 
comune, astfel cum este prevăzut acesta la 
articolul 4 alineatul (1) litera (b), prin care 
se urmărește „o Europă mai verde, 
rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de 
carbon, care se îndreaptă către o economie 
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obiectiv ar trebui realizat fără a lăsa pe 
nimeni în urmă;

cu zero emisii de dioxid de carbon, prin 
promovarea tranziției către o energie curată 
și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, 
a economiei circulare, a atenuării 
schimbărilor climatice și a adaptării la 
acestea, precum și a prevenirii și 
gestionării riscurilor”; consideră că acest 
obiectiv ar trebui realizat fără a lăsa pe 
nimeni în urmă;

Or. pt

Amendamentul 4
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște importanța fondurilor de 
coeziune în lupta împotriva schimbărilor 
climatice și salută obiectivul de politică 2 
din noul regulament propus privind 
dispozițiile comune, astfel cum este 
prevăzut acesta la articolul 4 alineatul (1) 
litera (b), prin care se urmărește „o Europă 
mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de 
dioxid de carbon, care se îndreaptă către o 
economie cu zero emisii de dioxid de 
carbon, prin promovarea tranziției către o 
energie curată și echitabilă, a investițiilor 
verzi și albastre, a economiei circulare, a 
atenuării schimbărilor climatice și a 
adaptării la acestea, precum și a prevenirii 
și gestionării riscurilor”; consideră că acest 
obiectiv ar trebui realizat fără a lăsa pe 
nimeni în urmă;

1. recunoaște importanța fondurilor de 
coeziune în lupta împotriva schimbărilor 
climatice și salută obiectivul de politică 2 
din noul regulament propus privind 
dispozițiile comune, astfel cum este 
prevăzut acesta la articolul 4 alineatul (1) 
litera (b), prin care se urmărește „o Europă 
mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de 
dioxid de carbon, care se îndreaptă către o 
economie cu zero emisii de dioxid de 
carbon, prin promovarea tranziției către o 
energie curată și echitabilă, a investițiilor 
verzi și albastre, a economiei circulare, a 
atenuării schimbărilor climatice și a 
adaptării la acestea, precum și a prevenirii 
și gestionării riscurilor”; consideră că acest 
obiectiv ar trebui să contribuie pe deplin la 
realizarea obiectivului climatic mai 
ambițios al Uniunii pentru 2030 și a 
obiectivului de a atinge un nivel net de 
emisii de gaze cu efect de seră egal cu 
zero cât mai curând posibil și cel târziu 
până în 2050, așa cum prevede Legea 
europeană a climei; a subliniat că 
tranziția către o economie sustenabilă și 
neutră din punctul de vedere al 
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impactului asupra climei ar trebui să nu 
lase pe nimeni în urmă;

Or. en

Amendamentul 5
Hermann Tertsch

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște importanța fondurilor de 
coeziune în lupta împotriva schimbărilor 
climatice și salută obiectivul de politică 2 
din noul regulament propus privind 
dispozițiile comune, astfel cum este 
prevăzut acesta la articolul 4 alineatul (1) 
litera (b), prin care se urmărește „o Europă 
mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de 
dioxid de carbon, care se îndreaptă către o 
economie cu zero emisii de dioxid de 
carbon, prin promovarea tranziției către o 
energie curată și echitabilă, a investițiilor 
verzi și albastre, a economiei circulare, a 
atenuării schimbărilor climatice și a 
adaptării la acestea, precum și a prevenirii 
și gestionării riscurilor”; consideră că acest 
obiectiv ar trebui realizat fără a lăsa pe 
nimeni în urmă;

1. recunoaște importanța fondurilor de 
coeziune în lupta împotriva schimbărilor 
climatice și salută obiectivul de politică 2 
din noul regulament propus privind 
dispozițiile comune, astfel cum este 
prevăzut acesta la articolul 4 alineatul (1) 
litera (b), prin care se urmărește „o Europă 
mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de 
dioxid de carbon, care se îndreaptă către o 
economie cu zero emisii de dioxid de 
carbon, prin promovarea tranziției către o 
energie curată și echitabilă, a investițiilor 
verzi și albastre, a economiei circulare, a 
atenuării schimbărilor climatice și a 
adaptării la acestea, precum și a prevenirii 
și gestionării riscurilor”; consideră că acest 
obiectiv ar trebui realizat fără a lăsa pe 
nimeni în urmă, adoptând măsuri pentru 
ca activitatea economică să fie 
compatibilă cu protecția mediului;

Or. es

Amendamentul 6
Nikos Androulakis

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște importanța fondurilor 1. subliniază importanța fondurilor de 
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de coeziune în lupta împotriva schimbărilor 
climatice și salută obiectivul de politică 2 
din noul regulament propus privind 
dispozițiile comune, astfel cum este 
prevăzut acesta la articolul 4 alineatul (1) 
litera (b), prin care se urmărește „o Europă 
mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de 
dioxid de carbon, care se îndreaptă către o 
economie cu zero emisii de dioxid de 
carbon, prin promovarea tranziției către o 
energie curată și echitabilă, a investițiilor 
verzi și albastre, a economiei circulare, a 
atenuării schimbărilor climatice și a 
adaptării la acestea, precum și a prevenirii 
și gestionării riscurilor”; consideră că acest 
obiectiv ar trebui realizat fără a lăsa pe 
nimeni în urmă;

coeziune în lupta împotriva schimbărilor 
climatice și pentru îndeplinirea 
angajamentelor noastre în temeiul 
Acordului de la Paris; salută obiectivul de 
politică 2 din noul regulament propus 
privind dispozițiile comune, astfel cum este 
prevăzut acesta la articolul 4 alineatul (1) 
litera (b), prin care se urmărește „o Europă 
mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de 
dioxid de carbon, care se îndreaptă către o 
economie cu zero emisii de dioxid de 
carbon, prin promovarea tranziției către o 
energie curată și echitabilă, a investițiilor 
verzi și albastre, a economiei circulare, a 
atenuării schimbărilor climatice și a 
adaptării la acestea, precum și a prevenirii 
și gestionării riscurilor”; consideră că acest 
obiectiv ar trebui realizat fără a lăsa pe 
nimeni în urmă;

Or. en

Amendamentul 7
Antoni Comín i Oliveres

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște importanța fondurilor de 
coeziune în lupta împotriva schimbărilor 
climatice și salută obiectivul de politică 2 
din noul regulament propus privind 
dispozițiile comune, astfel cum este 
prevăzut acesta la articolul 4 alineatul (1) 
litera (b), prin care se urmărește „o Europă 
mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de 
dioxid de carbon, care se îndreaptă către o 
economie cu zero emisii de dioxid de 
carbon, prin promovarea tranziției către o 
energie curată și echitabilă, a investițiilor 
verzi și albastre, a economiei circulare, a 
atenuării schimbărilor climatice și a 
adaptării la acestea, precum și a prevenirii 
și gestionării riscurilor”; consideră că acest 
obiectiv ar trebui realizat fără a lăsa pe 

1. recunoaște importanța fondurilor de 
coeziune în lupta împotriva schimbărilor 
climatice și salută obiectivul de politică 2 
din noul regulament propus privind 
dispozițiile comune, astfel cum este 
prevăzut acesta la articolul 4 alineatul (1) 
litera (b), prin care se urmărește „o Europă 
mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de 
dioxid de carbon, care se îndreaptă către o 
economie cu zero emisii de dioxid de 
carbon, prin promovarea tranziției către o 
energie curată și echitabilă, a investițiilor 
verzi și albastre, a economiei circulare, a 
atenuării schimbărilor climatice și a 
adaptării la acestea, precum și a prevenirii 
și gestionării riscurilor”; consideră că acest 
obiectiv ar trebui realizat fără a lăsa pe 
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nimeni în urmă; nimeni în urmă și în cadrul Pactului verde 
european;

Or. es

Amendamentul 8
Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Manuel Bompard

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște importanța fondurilor de 
coeziune în lupta împotriva schimbărilor 
climatice și salută obiectivul de politică 2 
din noul regulament propus privind 
dispozițiile comune, astfel cum este 
prevăzut acesta la articolul 4 alineatul (1) 
litera (b), prin care se urmărește „o Europă 
mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de 
dioxid de carbon, care se îndreaptă către o 
economie cu zero emisii de dioxid de 
carbon, prin promovarea tranziției către o 
energie curată și echitabilă, a investițiilor 
verzi și albastre, a economiei circulare, a 
atenuării schimbărilor climatice și a 
adaptării la acestea, precum și a prevenirii 
și gestionării riscurilor”; consideră că acest 
obiectiv ar trebui realizat fără a lăsa pe 
nimeni în urmă;

1. recunoaște importanța fondurilor de 
coeziune în lupta împotriva schimbărilor 
climatice și salută obiectivul de politică 2 
din noul regulament propus privind 
dispozițiile comune, astfel cum este 
prevăzut acesta la articolul 4 alineatul (1) 
litera (b), prin care se urmărește „o Europă 
mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de 
dioxid de carbon, care se îndreaptă către o 
economie cu zero emisii de dioxid de 
carbon, prin promovarea tranziției către o 
energie curată și echitabilă, a investițiilor 
verzi și albastre, a economiei circulare, a 
atenuării schimbărilor climatice și a 
adaptării la acestea, precum și a prevenirii 
și gestionării riscurilor”; insistă asupra 
faptului că acest obiectiv trebuie realizat 
fără a lăsa pe nimeni în urmă;

Or. en

Amendamentul 9
Nikos Androulakis

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. ia act de planurile anunțate de 
Comisie în discursul privind starea 
Uniunii pentru o țintă de reducere cu cel 
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puțin 55 % a emisiilor de gaze cu efect de 
seră până în 2030; reamintește că este 
necesar un obiectiv mai ambițios, dacă 
UE dorește să își respecte angajamentele 
internaționale și să devină neutră din 
punctul de vedere al impactului asupra 
climei până în 2050; subliniază că politica 
de coeziune este esențială pentru 
atingerea acestui obiectiv prin 
instrumentele sale de finanțare;

Or. en

Amendamentul 10
Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază rolul pe care îl poate juca 
politica de coeziune, printre altele, în a 
progresa către o economie mai inovatoare, 
care să ofere soluții sustenabile pentru 
reducerea deșeurilor, gestionarea apei, 
eficiența energetică și mobilitate, dar și în 
tranziția către o bioeconomie circulară;

2. subliniază rolul pe care îl poate juca 
politica de coeziune, printre altele, în a 
progresa către neutralitatea climatică, 
ținte de reducere a emisiilor cu o tranziție 
justă și o economie mai inovatoare, care să 
ofere soluții sustenabile pentru reducerea 
deșeurilor, gestionarea apei, eficiența 
energetică și mobilitate, dar și în tranziția 
către o economie nepoluantă și pe deplin 
circulară; subliniază, prin urmare, 
importanța proiectelor de coeziune în 
procesul de transformare a economiei 
europene către o economie ecologică și 
digitală, în special în ceea ce privește 
îmbunătățirea eficienței energetice și 
diseminarea modelelor de dezvoltare cu 
un consum energetic scăzut;

Or. en

Amendamentul 11
Nikos Androulakis
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază rolul pe care îl poate juca 
politica de coeziune, printre altele, în a 
progresa către o economie mai inovatoare, 
care să ofere soluții sustenabile pentru 
reducerea deșeurilor, gestionarea apei, 
eficiența energetică și mobilitate, dar și în 
tranziția către o bioeconomie circulară;

2. subliniază rolul pe care îl poate juca 
politica de coeziune, printre altele, în a 
progresa către o economie mai inovatoare, 
care să ofere soluții sustenabile pentru 
reducerea deșeurilor, gestionarea apei, 
eficiența energetică și mobilitate, dar și în 
tranziția către o bioeconomie circulară; 
consideră că niciun program care are un 
impact negativ asupra eforturilor noastre 
de a atinge țintele climatice stabilite în 
temeiul Regulamentului (UE) de instituire 
a cadrului pentru realizarea neutralității 
climatice ***/**** (Legea europeană a 
climei) nu ar trebui să fie finanțat și 
sprijinit în cadrul politicii de coeziune;

Or. en

Amendamentul 12
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază rolul pe care îl poate juca 
politica de coeziune, printre altele, în a 
progresa către o economie mai inovatoare, 
care să ofere soluții sustenabile pentru 
reducerea deșeurilor, gestionarea apei, 
eficiența energetică și mobilitate, dar și în 
tranziția către o bioeconomie circulară;

2. subliniază rolul pe care îl poate juca 
politica de coeziune, printre altele, în a 
progresa către o economie neutră din 
punct de vedere climatic, sustenabilă din 
punctul de vedere al mediului, eficientă 
din punct de vedere energetic și al 
utilizării resurselor și circulară, care să 
ofere soluții sustenabile pentru reducerea 
deșeurilor, gestionarea apei, eficiența 
energetică, renovarea clădirilor, 
dezvoltarea energiei din surse 
regenerabile și tranziția către o mobilitate 
cu emisii zero și o bioeconomie circulară 
nepoluantă și din surse sustenabile;
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Or. en

Amendamentul 13
Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază rolul pe care îl poate juca 
politica de coeziune, printre altele, în a 
progresa către o economie mai inovatoare, 
care să ofere soluții sustenabile pentru 
reducerea deșeurilor, gestionarea apei, 
eficiența energetică și mobilitate, dar și în 
tranziția către o bioeconomie circulară;

2. subliniază rolul pe care îl poate juca 
politica de coeziune, printre altele, în a 
progresa către o economie mai inovatoare, 
care să ofere soluții sustenabile pentru 
reducerea deșeurilor, gestionarea apei, 
eficiența energetică, mobilitate 
sustenabilă, stoparea pierderii 
biodiversității și a degradării 
ecosistemelor, dar și în tranziția către o 
bioeconomie circulară și promovarea 
proiectelor în conformitate cu principiul 
„de a nu face rău”;

Or. en

Amendamentul 14
Rob Rooken

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiect de aviz Amendamentul

2. subliniază rolul pe care îl poate juca 
politica de coeziune, printre altele, în a 
progresa către o economie mai inovatoare, 
care să ofere soluții sustenabile pentru 
reducerea deșeurilor, gestionarea apei, 
eficiența energetică și mobilitate, dar și în 
tranziția către o bioeconomie circulară;

2. subliniază rolul pe care îl poate juca 
politica de coeziune în a progresa către o 
economie mai inovatoare;

Or. en
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Amendamentul 15
Michal Wiezik

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază rolul pe care îl poate juca 
politica de coeziune, printre altele, în a 
progresa către o economie mai inovatoare, 
care să ofere soluții sustenabile pentru 
reducerea deșeurilor, gestionarea apei, 
eficiența energetică și mobilitate, dar și în 
tranziția către o bioeconomie circulară;

2. subliniază rolul pe care îl poate juca 
politica de coeziune, printre altele, în a 
progresa către o economie mai inovatoare, 
care să ofere soluții sustenabile pentru 
reducerea deșeurilor, eficiența în utilizarea 
resurselor, gestionarea apei, eficiența 
energetică, economiile de energie și 
mobilitate, dar și în tranziția către o 
economie circulară prin promovarea și 
aplicarea principiului utilizării în 
cascadă;

Or. en

Amendamentul 16
Hermann Tertsch

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază rolul pe care îl poate juca 
politica de coeziune, printre altele, în a 
progresa către o economie mai inovatoare, 
care să ofere soluții sustenabile pentru 
reducerea deșeurilor, gestionarea apei, 
eficiența energetică și mobilitate, dar și în 
tranziția către o bioeconomie circulară;

2. subliniază rolul pe care îl poate juca 
politica de coeziune în sprijinirea 
sectoarelor care sunt mai expuse 
schimbărilor climatice, cum ar fi turismul 
și agricultura; susține progresele către o 
economie mai inovatoare, care să ofere 
soluții sustenabile pentru reducerea 
deșeurilor, gestionarea apei, eficiența 
energetică și mobilitate, dar și în tranziția 
către o economie circulară;

Or. es

Amendamentul 17
Sara Cerdas
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază rolul pe care îl poate juca 
politica de coeziune, printre altele, în a 
progresa către o economie mai inovatoare, 
care să ofere soluții sustenabile pentru 
reducerea deșeurilor, gestionarea apei, 
eficiența energetică și mobilitate, dar și în 
tranziția către o bioeconomie circulară;

2. subliniază rolul pe care îl poate juca 
politica de coeziune, printre altele, în a 
progresa către o economie mai inovatoare, 
mai digitală și mai verde, care să ofere 
soluții sustenabile pentru reducerea 
deșeurilor, gestionarea apei, eficiența 
energetică și mobilitate mai ecologică, dar 
și în tranziția către o bioeconomie 
circulară;

Or. pt

Amendamentul 18
Antoni Comín i Oliveres

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază rolul pe care îl poate juca 
politica de coeziune, printre altele, în a 
progresa către o economie mai inovatoare, 
care să ofere soluții sustenabile pentru 
reducerea deșeurilor, gestionarea apei, 
eficiența energetică și mobilitate, dar și în 
tranziția către o bioeconomie circulară;

2. subliniază rolul pe care îl poate juca 
politica de coeziune, printre altele, în a 
progresa către o economie mai inovatoare, 
care să ofere soluții sustenabile pentru 
reducerea deșeurilor și a emisiilor, 
gestionarea apei, eficiența energetică și 
mobilitate, dar și în tranziția către o 
bioeconomie circulară;

Or. es

Amendamentul 19
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că o politică de 
coeziune orientată spre viitor ar trebui să 
excludă toate fondurile directe și indirecte 
pentru combustibilii fosili și să se asigure 
că toate fondurile, programele și 
proiectele UE sunt în concordanță cu o 
traiectorie de limitare a încălzirii globale 
sub 1,5  C peste nivelurile preindustriale, 
aplicând criteriile stabilite în taxonomia 
UE, după caz; subliniază că toate 
proiectele finanțate de UE ar trebui să 
respecte cu strictețe principiul „eficiența 
energetică pe primul loc”;

Or. en

Amendamentul 20
Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Manuel Bompard

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază rolul strategic al 
energiei regenerabile, sustenabile și 
descentralizate în dezvoltarea teritoriilor 
și a întreprinderilor sale, în special a 
IMM-urilor; subliniază potențialul 
regiunilor periferice și ultraperiferice în 
domeniul energiei din surse regenerabile, 
având în vedere caracteristicile lor 
geografice și climatice;

Or. en

Amendamentul 21
Hermann Tertsch

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită ca politicii de coeziune să i 
se atribuie un rol mai important în 
sprijinirea eforturilor de prevenire a 
riscurilor în vederea adaptării la 
impacturile actuale și viitoare ale 
schimbărilor climatice prin abordări 
bazate pe ecosisteme, prin dezvoltarea de 
noi infrastructuri sau modernizarea 
infrastructurilor existente și dezvoltarea 
rezilienței la dezastre la nivel regional și 
local;

3. solicită ca politicii de coeziune, în 
coordonare cu alte politici ale UE, să i se 
atribuie un rol mai important în sprijinirea 
eforturilor de prevenire a riscurilor în 
vederea adaptării la impacturile actuale și 
viitoare ale schimbărilor climatice prin 
dezvoltarea la nivel regional și local de 
noi infrastructuri sau modernizarea 
infrastructurilor existente;

Or. es

Amendamentul 22
Nikos Androulakis

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită ca politicii de coeziune să i 
se atribuie un rol mai important în 
sprijinirea eforturilor de prevenire a 
riscurilor în vederea adaptării la 
impacturile actuale și viitoare ale 
schimbărilor climatice prin abordări bazate 
pe ecosisteme, prin dezvoltarea de noi 
infrastructuri sau modernizarea 
infrastructurilor existente și dezvoltarea 
rezilienței la dezastre la nivel regional și 
local;

3. subliniază importanța politicii de 
coeziune în sprijinirea eforturilor de 
prevenire a riscurilor în vederea adaptării 
la impacturile actuale și viitoare ale 
schimbărilor climatice prin abordări bazate 
pe ecosisteme, prin dezvoltarea de noi 
infrastructuri sau modernizarea 
infrastructurilor existente și dezvoltarea 
rezilienței la dezastre la nivel regional și 
local; solicită o implicare mai mare a 
autorităților naționale sau regionale de 
protecție civilă în punerea în aplicare a 
politicii de coeziune;

Or. en

Amendamentul 23
Antoni Comín i Oliveres
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită ca politicii de coeziune să i 
se atribuie un rol mai important în 
sprijinirea eforturilor de prevenire a 
riscurilor în vederea adaptării la 
impacturile actuale și viitoare ale 
schimbărilor climatice prin abordări bazate 
pe ecosisteme, prin dezvoltarea de noi 
infrastructuri sau modernizarea 
infrastructurilor existente și dezvoltarea 
rezilienței la dezastre la nivel regional și 
local;

3. solicită ca politicii de coeziune să i 
se atribuie un rol mai important în 
sprijinirea eforturilor de prevenire a 
riscurilor în vederea adaptării la 
impacturile actuale și viitoare ale 
schimbărilor climatice prin abordări bazate 
pe ecosisteme și soluții bazate pe natură în 
ceea ce privește dezvoltarea de noi 
infrastructuri sau modernizarea 
infrastructurilor existente și adoptarea 
măsurilor privind reziliența la dezastre la 
nivel regional și local;

Or. es

Amendamentul 24
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită ca politicii de coeziune să i 
se atribuie un rol mai important în 
sprijinirea eforturilor de prevenire a 
riscurilor în vederea adaptării la 
impacturile actuale și viitoare ale 
schimbărilor climatice prin abordări bazate 
pe ecosisteme, prin dezvoltarea de noi 
infrastructuri sau modernizarea 
infrastructurilor existente și dezvoltarea 
rezilienței la dezastre la nivel regional și 
local;

3. solicită ca politicii de coeziune să i 
se atribuie un rol mai important în 
sprijinirea eforturilor de prevenire a 
riscurilor în vederea adaptării la 
impacturile actuale și viitoare ale 
schimbărilor climatice prin abordări bazate 
pe ecosisteme, prin dezvoltarea de noi 
infrastructuri sau modernizarea 
infrastructurilor existente și dezvoltarea 
rezilienței la dezastre la nivel regional și 
local; recunoaște importanța inițiativelor 
sectoriale locale pentru a realiza 
sustenabilitatea și reziliența socială și de 
mediu în toate locurile prin intermediul 
unor combinări personalizate ale 
politicilor și încurajează utilizarea 
instrumentelor, cum ar fi proiectele de 
dezvoltare locală conduse de comunități și 
instrumentele teritoriale integrate, pentru 
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a promova o guvernanță pe mai multe 
niveluri a inițiativelor de combatere a 
schimbărilor climatice; subliniază că 
alocarea specifică a fondurilor pentru 
măsurile adaptate la nivel local și 
regional nu numai că ar avea un impact 
puternic asupra economiei, dar ar avea și 
un efect mobilizator asupra implicării 
comunității în structurile de participare;

Or. en

Amendamentul 25
Sara Cerdas

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită ca politicii de coeziune să i 
se atribuie un rol mai important în 
sprijinirea eforturilor de prevenire a 
riscurilor în vederea adaptării la 
impacturile actuale și viitoare ale 
schimbărilor climatice prin abordări bazate 
pe ecosisteme, prin dezvoltarea de noi 
infrastructuri sau modernizarea 
infrastructurilor existente și dezvoltarea 
rezilienței la dezastre la nivel regional și 
local;

3. solicită ca politicii de coeziune să i 
se atribuie un rol mai important în 
sprijinirea eforturilor de prevenire a 
riscurilor în vederea adaptării la 
impacturile actuale și viitoare ale 
schimbărilor climatice, în special în 
regiunile mai îndepărtate, cum ar fi 
regiunile ultraperiferice, care se 
confruntă de obicei cu dificultăți 
suplimentare, ca urmare a localizării lor 
geografice, prin abordări bazate pe 
ecosisteme, prin dezvoltarea de noi 
infrastructuri sau modernizarea 
infrastructurilor existente și dezvoltarea 
rezilienței la dezastre la nivel regional și 
local; subliniază că este necesar ca 
autoritățile naționale și regionale să 
acționeze într-un mod coordonat și să 
coopereze la stabilirea priorităților și a 
domeniilor de acțiune, în conformitate cu 
principiile Pactului verde european;

Or. pt
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Amendamentul 26
Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită ca politicii de coeziune să i 
se atribuie un rol mai important în 
sprijinirea eforturilor de prevenire a 
riscurilor în vederea adaptării la 
impacturile actuale și viitoare ale 
schimbărilor climatice prin abordări bazate 
pe ecosisteme, prin dezvoltarea de noi 
infrastructuri sau modernizarea 
infrastructurilor existente și dezvoltarea 
rezilienței la dezastre la nivel regional și 
local;

3. solicită ca politicii de coeziune să i 
se atribuie un rol mai important în 
sprijinirea eforturilor de prevenire a 
riscurilor în vederea adaptării la 
impacturile actuale și viitoare ale 
schimbărilor climatice prin abordări bazate 
pe ecosisteme, prin dezvoltarea de noi 
infrastructuri sau modernizarea 
infrastructurilor existente și dezvoltarea 
rezilienței la dezastre la nivel regional și 
local; solicită instituirea unor mecanisme 
eficiente de cooperare regională și 
interregională în domeniul prevenirii 
dezastrelor naturale, și anume o 
capacitate de reacție, gestionare și 
asistență reciprocă în caz de dezastre;

Or. en

Amendamentul 27
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită ca politicii de coeziune să i 
se atribuie un rol mai important în 
sprijinirea eforturilor de prevenire a 
riscurilor în vederea adaptării la 
impacturile actuale și viitoare ale 
schimbărilor climatice prin abordări bazate 
pe ecosisteme, prin dezvoltarea de noi 
infrastructuri sau modernizarea 
infrastructurilor existente și dezvoltarea 
rezilienței la dezastre la nivel regional și 

3. solicită ca politicii de coeziune să i 
se atribuie un rol mai important în 
sprijinirea eforturilor de prevenire a 
riscurilor în vederea adaptării la 
impacturile actuale și viitoare ale 
schimbărilor climatice prin abordări bazate 
pe ecosisteme, prin dezvoltarea de noi 
infrastructuri sau modernizarea 
infrastructurilor existente și dezvoltarea 
rezilienței la dezastre la nivel regional și 
local; solicită ca toate proiectele finanțate 
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local; de UE să fie supuse „imunizării la 
schimbările climatice”, urmând 
orientările obligatorii care urmează să fie 
elaborate de Comisie;

Or. en

Amendamentul 28
Michal Wiezik

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită ca politicii de coeziune să i 
se atribuie un rol mai important în 
sprijinirea eforturilor de prevenire a 
riscurilor în vederea adaptării la 
impacturile actuale și viitoare ale 
schimbărilor climatice prin abordări bazate 
pe ecosisteme, prin dezvoltarea de noi 
infrastructuri sau modernizarea 
infrastructurilor existente și dezvoltarea 
rezilienței la dezastre la nivel regional și 
local;

3. solicită ca politicii de coeziune să i 
se atribuie un rol mai important în 
sprijinirea eforturilor de prevenire a 
riscurilor în vederea adaptării la 
impacturile actuale și viitoare ale 
schimbărilor climatice prin abordări bazate 
pe ecosisteme, prin dezvoltarea de noi 
infrastructuri sau modernizarea 
infrastructurilor existente și dezvoltarea 
rezilienței la dezastre la nivel regional și 
local, ținând seama pe deplin de 
obiectivele legate de biodiversitate și 
contribuind la realizarea lor;

Or. en

Amendamentul 29
Michal Wiezik

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază propunerea Comisiei 
din cadrul Strategiei UE în domeniul 
biodiversității pentru 2030 destinată 
orașelor cu peste 20 000 de locuitori de a 
pregăti planuri de înverzire urbană pentru 
a crea păduri, parcuri și grădini urbane 
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bogate în biodiversitate și accesibile, 
ferme urbane, acoperișuri și ziduri verzi și 
străzi pe care sunt plantați copaci; 
reiterează impactul pozitiv al unei astfel 
de măsuri asupra microclimatului urban 
și a sănătății, în special pentru grupurile 
vulnerabile; încurajează această acțiune 
și solicită mobilizarea instrumentelor de 
politică, de reglementare și a celor 
financiare pentru punerea sa în aplicare;

Or. en

Amendamentul 30
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază faptul că următorii zece 
ani vor fi decisivi pentru lupta noastră 
împotriva situației de urgență în domeniul 
climei și mediului; subliniază că, fiind 
principala politică de investiții a Uniunii, 
politica de coeziune ar trebui să fie pe 
deplin aliniată la obiectivele Uniunii în 
materie de climă și mediu și să garanteze, 
în special, că toate proiectele finanțate de 
UE respectă principiul „de a nu face 
rău”, așa cum este prevăzut în taxonomia 
UE;

Or. en

Amendamentul 31
Rob Rooken

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește importanța planurilor 
naționale privind energia și clima și a 
planurilor teritoriale pentru o tranziție 
justă în vederea îndeplinirii priorităților 
UE în materie de climă și energie, 
onorarea angajamentelor internaționale 
asumate în cadrul Acordului de la Paris și 
luarea în considerare a aspectelor sociale 
ale tranziției; subliniază rolul autorităților 
locale și regionale în atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea; invită Comisia să monitorizeze 
progresele înregistrate de guvernele 
naționale și de autoritățile locale și 
regionale în lupta împotriva schimbărilor 
climatice;

eliminat

Or. en

Amendamentul 32
Hermann Tertsch

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește importanța planurilor 
naționale privind energia și clima și a 
planurilor teritoriale pentru o tranziție justă 
în vederea îndeplinirii priorităților UE în 
materie de climă și energie, onorarea 
angajamentelor internaționale asumate în 
cadrul Acordului de la Paris și luarea în 
considerare a aspectelor sociale ale 
tranziției; subliniază rolul autorităților 
locale și regionale în atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea; invită Comisia să monitorizeze 
progresele înregistrate de guvernele 
naționale și de autoritățile locale și 
regionale în lupta împotriva schimbărilor 
climatice;

4. reamintește importanța planurilor 
naționale privind energia și clima și a 
planurilor teritoriale pentru o tranziție justă 
în vederea îndeplinirii priorităților UE în 
materie de climă și energie, onorarea 
angajamentelor internaționale asumate în 
cadrul Acordului de la Paris și luarea în 
considerare a aspectelor sociale și 
economice ale tranziției; subliniază rolul 
autorităților locale și regionale în atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea; invită Comisia și statele membre 
să îmbunătățească coordonarea și 
transparența în toate aspectele legate de 
energie și climă;
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Or. es

Amendamentul 33
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, María Soraya Rodríguez Ramos

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește importanța planurilor 
naționale privind energia și clima și a 
planurilor teritoriale pentru o tranziție justă 
în vederea îndeplinirii priorităților UE în 
materie de climă și energie, onorarea 
angajamentelor internaționale asumate în 
cadrul Acordului de la Paris și luarea în 
considerare a aspectelor sociale ale 
tranziției; subliniază rolul autorităților 
locale și regionale în atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea; invită Comisia să monitorizeze 
progresele înregistrate de guvernele 
naționale și de autoritățile locale și 
regionale în lupta împotriva schimbărilor 
climatice;

4. reamintește importanța implicării 
autorităților locale și regionale în 
elaborarea planurilor naționale privind 
energia și clima și a planurilor teritoriale 
pentru o tranziție justă în vederea 
îndeplinirii priorităților UE în materie de 
climă și energie, onorarea angajamentelor 
internaționale asumate în cadrul Acordului 
de la Paris și luarea în considerare a 
aspectelor sociale ale tranziției; subliniază 
rolul autorităților locale și regionale și al 
actorilor privați, cum ar fi IMM-urile, în 
atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea; invită Comisia să 
consolideze guvernanța eficace pe mai 
multe niveluri în planificarea și punerea 
în aplicare a acțiunilor, garantând un 
dialog structurat cu autoritățile locale și 
regionale și să asigure alinierea și 
complementaritatea planurilor de acțiune 
și ale măsurilor în domeniul climei și al 
energiei la toate nivelurile de guvernare, 
precum și să monitorizeze progresele 
acestora în ceea ce privește combaterea 
schimbărilor climatice; încurajează 
parteneriatele de tip public-privat și 
finanțarea mixtă între fondurile ESI și 
alte programe, cum ar fi Orizont Europa, 
pentru a dezvolta soluții inovatoare de 
combatere a schimbărilor climatice și 
pentru a crea o economie europeană mai 
rezilientă și mai sustenabilă; invită 
Comisia și autoritățile de management să 
simplifice procedurile asociate politicii de 
coeziune pentru a se asigura că actorii 
privați, în special IMM-urile, pot accesa 
fonduri UE în cadrul politicii de 
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coeziune;

Or. en

Amendamentul 34
Michal Wiezik

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește importanța planurilor 
naționale privind energia și clima și a 
planurilor teritoriale pentru o tranziție justă 
în vederea îndeplinirii priorităților UE în 
materie de climă și energie, onorarea 
angajamentelor internaționale asumate în 
cadrul Acordului de la Paris și luarea în 
considerare a aspectelor sociale ale 
tranziției; subliniază rolul autorităților 
locale și regionale în atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea; invită Comisia să monitorizeze 
progresele înregistrate de guvernele 
naționale și de autoritățile locale și 
regionale în lupta împotriva schimbărilor 
climatice;

4. reamintește importanța planurilor 
naționale privind energia și clima și a 
planurilor teritoriale pentru o tranziție justă 
în vederea îndeplinirii priorităților UE în 
materie de climă și energie, onorarea 
angajamentelor internaționale asumate în 
cadrul Acordului de la Paris și luarea în 
considerare a aspectelor sociale ale 
tranziției; subliniază rolul autorităților 
locale și regionale în atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea; invită Comisia să monitorizeze 
progresele înregistrate de guvernele 
naționale și de autoritățile locale și 
regionale în lupta împotriva schimbărilor 
climatice, să ofere asistență tehnică și să 
ajute la mobilizarea fondurilor și a 
consolidării capacităților; în acest 
context, reamintește și salută ambiția 
Comisiei de a lansa Pactul climatic 
european;

Or. en

Amendamentul 35
Rob Rooken

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită strategii holistice de 
integrare regională pentru a garanta 
dezvoltarea sustenabilă și a atenua 
consecințele schimbărilor climatice.

eliminat

Or. en

Amendamentul 36
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită strategii holistice de 
integrare regională pentru a garanta 
dezvoltarea sustenabilă și a atenua 
consecințele schimbărilor climatice.

5. solicită strategii holistice de 
integrare regională pentru a garanta 
dezvoltarea sustenabilă și a atenua 
consecințele schimbărilor climatice; 
subliniază că este important să ne putem 
baza pe strategiile de specializare 
inteligentă pentru a dezvolta avantaje 
concurențiale solide și a stabili sinergii 
între diferitele regiuni și state membre 
europene, prin obiectivul de cooperare 
teritorială europeană pentru a dezvolta 
răspunsurile europene la dificultățile 
legate de schimbările climatice;

Or. en

Amendamentul 37
Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Manuel Bompard

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită strategii holistice de 
integrare regională pentru a garanta 
dezvoltarea sustenabilă și a atenua 

5. solicită strategii holistice de 
integrare regională pentru a garanta 
dezvoltarea sustenabilă, a atenua 
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consecințele schimbărilor climatice. consecințele schimbărilor climatice și a 
contribui pe deplin la atingerea 
obiectivelor din Acordul de la Paris;

Or. en

Amendamentul 38
Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că este necesar ca 
FEDR să promoveze o mobilitate urbană 
mai sustenabilă prin proiecte specifice, 
cum ar fi investiții în conceperea unei 
mobilități urbane curate, furnizarea de 
infrastructuri locale (cum ar fi pistele 
pentru biciclete), stabilirea de stimulente 
pentru utilizarea privată a vehiculelor cu 
emisii zero și asumarea unui rol de lider, 
prin puterea exemplului, în domeniul 
achizițiilor publice (autobuze urbane, 
autorizații de taxi), care pot pune bazele 
solide ale unei tranziții către o mobilitate 
curată prin implementarea infrastructurii 
de încărcare;

Or. en

Amendamentul 39
Ondřej Knotek

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că trebuie să fie 
respectat principiul neutralității 
tehnologice; reamintește importanța 
energiei nucleare ca sursă de energie 
electrică cu emisii scăzute de dioxid de 
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carbon și de hidrogen cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon, precum și rolul pe care 
îl poate juca în tranziția către 
neutralitatea climatică până în 2050;

Or. en

Amendamentul 40
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Annika Bruna

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază necesitatea de a sprijini, 
pe cât posibil, cercetarea, dezvoltarea și 
întreținerea activităților privind energia 
regenerabilă și nepoluantă; încurajează, 
în acest sens, sprijinirea proiectelor în 
domeniul nuclear și al hidrogenului;

Or. fr

Amendamentul 41
Sunčana Glavak

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. recunoaște rolul indispensabil pe 
care îl au autoritățile regionale în 
gestionarea reușită a politicilor de mediu 
și de dezvoltare, având în vedere că 
schimbările climatice globale au, în 
sensul cel mai restrâns, caracter regional 
și local;

Or. en
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Amendamentul 42
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Annika Bruna

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază potențialul enorm al 
unei economii circulare create în mod 
inteligent; solicită, în acest sens, să se 
acorde prioritate sprijinului pentru 
proiectele și întreprinderile care 
elaborează un design circular al 
produselor;

Or. fr

Amendamentul 43
Sunčana Glavak

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. reiterează faptul că politica de 
coeziune și strategiile de mediu regionale 
pot soluționa una dintre cele mai presante 
probleme cu care se confruntă europenii 
și au o contribuție majoră la realizarea 
priorităților Uniunii în domeniul climei;

Or. en

Amendamentul 44
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază rolul politicii de 
coeziune pentru a spori utilizarea energiei 
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din surse regenerabile și disponibilitatea 
surselor de energie curată, sprijinind în 
special utilizarea surselor alternative de 
energie, cum ar fi hidrogenul curat;

Or. en

Amendamentul 45
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Annika Bruna

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. subliniază rolul major pe care 
societatea civilă îl poate juca prin 
capacitatea sa de a produce invenții și 
antreprenoriat; solicită ca o parte a FSE 
să fie dedicată finanțării inițiativelor în 
domeniul economiei sociale și incluzive;

Or. fr

Amendamentul 46
Sunčana Glavak

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. recunoaște faptul că politica de 
coeziune afectează în mod direct calitatea 
vieții cetățenilor Uniunii și îi ajută să facă 
față noilor provocări, cum ar fi 
schimbările demografice, tranziția 
industrială și schimbările climatice;

Or. en

Amendamentul 47
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Annika Bruna
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Proiect de aviz
Punctul 5 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. constată că schimbările în 
societate și percepțiile legate de problema 
schimbărilor climatice au consecințe 
asupra pieței muncii, inclusiv asupra 
închiderii sectoarelor industriale și creării 
de noi tipuri de întreprinderi și forme de 
muncă; solicită ca o parte a FSE să fie 
dedicată formării profesionale a 
lucrătorilor care doresc să găsească un 
loc de muncă în sectoarele „verzi”;

Or. fr

Amendamentul 48
Sunčana Glavak

Proiect de aviz
Punctul 5 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. solicită crearea unor politici 
ambițioase în domeniul mediului, climei 
și dezvoltării la nivel regional, care să se 
bazeze pe Agenda 2030, Pactul verde 
european, Strategia UE în domeniul 
biodiversității pentru 2030 și cadrul 
privind clima și energia pentru 2030;

Or. en

Amendamentul 49
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Annika Bruna

Proiect de aviz
Punctul 5 e (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5e. își reiterează solicitarea de 
transparență deplină în alocarea 
fondurilor și utilizarea acestora de către 
beneficiari; subliniază că evaluările 
frecvente sunt o condiție prealabilă pentru 
a asigura buna utilizare a fondurilor;

Or. fr

Amendamentul 50
Sunčana Glavak

Proiect de aviz
Punctul 5 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5e. insistă asupra creării unei 
dezvoltări echilibrate, durabile și incluzive 
a Uniunii prin intermediul politicii de 
coeziune, care să ia în considerare 
caracteristicile specifice și nevoile tuturor 
statelor membre, ale regiunilor și 
cetățenilor acestora;

Or. en

Amendamentul 51
Sunčana Glavak

Proiect de aviz
Punctul 5 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5f. subliniază faptul că politicile 
regionale de mediu trebuie să conțină 
măsuri de adaptare la daunele provocate 
de consecințele negative inevitabile ale 
schimbărilor climatice, ale căror dispoziții 
trebuie introduse în toate celelalte 
domenii de politică relevante;
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Or. en

Amendamentul 52
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Annika Bruna

Proiect de aviz
Punctul 5 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5f. solicită insistent ca stimulentele 
pentru inovare să fie proporționale și 
progresive pentru a nu penaliza 
microîntreprinderile, IMM-urile și 
fermierii;

Or. fr

Amendamentul 53
Sunčana Glavak

Proiect de aviz
Punctul 5 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5g. reamintește că îmbunătățirea 
calității vieții cetățenilor Uniunii necesită 
dezvoltarea în continuare a unor politici 
care să creeze condiții de muncă și de 
viață mai bune și să contribuie la 
protecția mediului și la combaterea 
schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 54
Sunčana Glavak

Proiect de aviz
Punctul 5 h (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5h. solicită o finanțare sustenabilă și 
bine concepută a strategiilor și politicilor 
regionale de mediu prin fondurile de 
coeziune, care ar trebui să vizeze 
reducerea încălzirii globale și a costurilor 
sale economice, care sunt mai mari decât 
costurile acțiunilor de combatere a 
schimbărilor climatice într-un mediu 
global complex;

Or. en

Amendamentul 55
Sunčana Glavak

Proiect de aviz
Punctul 5 i (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5i. reamintește că politica de coeziune 
urmărește să reducă inegalitățile 
teritoriale în întreaga Uniune și să 
stimuleze dezvoltarea economică a 
regiunilor sale cel mai puțin dezvoltate și, 
prin urmare, este nevoie de cheltuieli 
eficiente și concentrate ale Fondului de 
coeziune în regiunile în care economiile 
au o intensitate mare a emisiilor de CO2;

Or. en

Amendamentul 56
Sunčana Glavak

Proiect de aviz
Punctul 5 j (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5j. subliniază că este extrem de 
important ca fondurile politicii de 
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coeziune să ajute regiunile cu o 
intensitate mare a emisiilor de CO2 să 
avanseze mai rapid către o infrastructură 
cu energie curată și cu emisii zero de 
dioxid de carbon, care nu este încă 
garantată în ciuda evoluțiilor pozitive din 
ultimii ani;

Or. en

Amendamentul 57
Sunčana Glavak

Proiect de aviz
Punctul 5 k (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5k. solicită introducerea unor 
dispoziții noi care să vizeze imunizarea la 
schimbările climatice a următoarei 
generații de finanțare din cadrul politicii 
de coeziune;

Or. en

Amendamentul 58
Sunčana Glavak

Proiect de aviz
Punctul 5 l (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5l. reiterează faptul că elaborarea 
unei abordări bazate pe investirea 
sustenabilă a fondurilor politicii de 
coeziune și pe politici regionale de mediu 
specifice, cu scopul de a ajunge la o 
economie cu emisii zero este o cale către o 
dezvoltare durabilă și o tranziție justă 
care să creeze locuri de muncă de înaltă 
calitate pe termen lung;

Or. en
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Amendamentul 59
Sunčana Glavak

Proiect de aviz
Punctul 5 m (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5m. subliniază că decizia Consiliului 
de a contribui cu cel puțin 30 % din 
FEDR la obiectivele ecologice este un pas 
important către realizarea obiectivelor 
Uniunii în materie de climă și mediu, 
întrucât politica de coeziune este una 
dintre cele mai mari surse de sprijin din 
partea Uniunii pentru multe state 
membre;

Or. en

Amendamentul 60
Sunčana Glavak

Proiect de aviz
Punctul 5 n (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5n. subliniază că obiectivele FEDR și 
ale Fondului de coeziune ar trebui 
urmărite în cadrul dezvoltării durabile, 
având în vedere în special importanța 
deosebită a combaterii schimbărilor 
climatice în conformitate cu 
angajamentele Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris;

Or. en

Amendamentul 61
Sunčana Glavak
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Proiect de aviz
Punctul 5 o (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5o. subliniază că UE se confruntă cu 
provocări serioase, în special în domeniul 
redresării economice, și că rolul politicii 
de coeziune în acest context va fi esențial;

Or. en

Amendamentul 62
Sunčana Glavak

Proiect de aviz
Punctul 5 p (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5p. subliniază că UE și-a stabilit 
obiectivele pentru o tranziție ecologică și 
digitală și este esențial să se atingă 
obiectivele stabilite pentru bunăstarea 
cetățenilor noștri, având în vedere politica 
de coeziune ca instrument de maximă 
importanță pentru atingerea acestor 
obiective;

Or. en

Amendamentul 63
Sunčana Glavak

Proiect de aviz
Punctul 5 q (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5q. subliniază importanța obiectivului 
„verde” al FEDR și al ReactEU de a 
contribui, financiar și ca priorități, la 
realizarea obiectivelor climatice și de 
mediu ale Uniunii și a neutralității 
climatice până în 2050;
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Or. en


