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Amendamentul 1
Paolo Borchia

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că 2022 va fi un an de 
redresare socială și economică pentru 
Europa; evidențiază că redresarea Europei 
va trebui să stimuleze dubla tranziție a 
Europei; consideră, prin urmare, că 
finanțarea investițiilor în domeniul digital 
și al energiei joacă un rol esențial în 
redresarea economică;

1. subliniază că 2022 va fi un an de 
redresare socială și economică pentru 
Europa; regretă că sute de mii de IMM-uri 
și-au încetat definitiv 
activitatea; evidențiază că redresarea 
Europei va trebui să garanteze că 
sectoarele cele mai afectate de pandemie, 
cum ar fi sectorul serviciilor, pot fi 
reconstruite rapid, iar cetățenii care și-au 
pierdut locurile de muncă din cauza 
pandemiei sunt reabsorbiți rapid pe piața 
muncii; consideră, de asemenea, că 
finanțarea investițiilor în domeniul digital 
și al energiei joacă un rol esențial în 
redresarea economică;

Or. en

Amendamentul 2
Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Marisa Matias, Sira Rego, Marc Botenga, Cornelia 
Ernst

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că 2022 va fi un an de 
redresare socială și economică pentru 
Europa; evidențiază că redresarea Europei 
va trebui să stimuleze dubla tranziție a 
Europei; consideră, prin urmare, că 
finanțarea investițiilor în domeniul digital 
și al energiei joacă un rol esențial în 
redresarea economică;

1. subliniază că 2022 trebuie să fie un 
an de redresare socială și economică pentru 
Europa; consideră, prin urmare, că bugetul 
UE ar trebui să fie în beneficiul 
cetățenilor și să se concentreze în primul 
rând pe dezvoltarea socială și pe locuri de 
muncă de calitate pentru a asigura un 
nivel de trai de calitate, tranziția 
energetică către un sistem energetic mai 
eficient și bazat pe surse regenerabile de 
energie, combaterea schimbărilor 
climatice, eradicarea sărăciei energetice și 



PE680.881v01-00 4/39 AM\1223901RO.docx

RO

investiții publice digitale bazate pe nevoile 
oamenilor;

Or. en

Amendamentul 3
Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că 2022 va fi un an de 
redresare socială și economică pentru 
Europa; evidențiază că redresarea Europei 
va trebui să stimuleze dubla tranziție a 
Europei; consideră, prin urmare, că 
finanțarea investițiilor în domeniul digital 
și al energiei joacă un rol esențial în 
redresarea economică;

1. subliniază că 2022 ar trebui să fie 
anul în care să se stimuleze o redresare 
rapidă pentru o Europă rezilientă din 
punct de vedere social, ecologic și 
economic; subliniază că redresarea 
Europei va trebui să stimuleze tranziția 
acesteia către neutralitatea climatică cel 
târziu până în 2040 și realizarea 
obiectivelor revizuite ale Uniunii pentru 
2030 în materie de energie și climă; 
consideră, în acest sens, că finanțarea și 
investițiile în domeniile de politică care 
țin de competența Comisiei ITRE 
(sectorul digital, energia, industria, 
cercetarea și inovarea) vor juca un rol 
esențial;

Or. en

Amendamentul 4
Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Grzegorz Tobiszowski

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că 2022 va fi un an de 
redresare socială și economică pentru 

1. subliniază că 2022 ar trebui să fie 
un an de redresare socială și economică 
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Europa; evidențiază că redresarea Europei 
va trebui să stimuleze dubla tranziție a 
Europei; consideră, prin urmare, că 
finanțarea investițiilor în domeniul digital 
și al energiei joacă un rol esențial în 
redresarea economică;

pentru Europa; evidențiază că redresarea 
Europei va trebui să stimuleze dubla 
tranziție a Europei, care ar trebui să 
meargă mână în mână cu coeziunea 
regională și competitivitatea industrială a 
Uniunii; consideră, prin urmare, că 
finanțarea investițiilor în domeniul digital 
și al energiei joacă un rol important în 
redresarea economică;

Or. en

Amendamentul 5
Janusz Lewandowski

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că 2022 va fi un an de 
redresare socială și economică pentru 
Europa; evidențiază că redresarea Europei 
va trebui să stimuleze dubla tranziție a 
Europei; consideră, prin urmare, că 
finanțarea investițiilor în domeniul digital 
și al energiei joacă un rol esențial în 
redresarea economică;

1. subliniază că 2022 ar trebui să fie 
un an de redresare socială și economică 
pentru Europa; evidențiază că redresarea 
Europei va trebui să stimuleze dubla 
tranziție a Europei; consideră, prin urmare, 
că finanțarea investițiilor în domeniul 
digital și al energiei joacă un rol esențial în 
redresarea economică;

Or. en

Amendamentul 6
Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că bugetul Uniunii 
pentru 2022 ar trebui să fie aliniat la 
obiectivul privind temperatura prevăzut în 
Acordul de la Paris și la obiectivele 
Pactului verde, garantând, în același 
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timp, că se acordă un sprijin 
corespunzător cetățenilor care au fost cei 
mai afectați de pandemie și de 
consecințele sociale și economice ale 
acesteia; reamintește că taxonomia UE 
urmărește să contribuie la identificarea 
investițiilor cu un impact social și de 
mediu foarte pozitiv și stabilește cadrul 
pentru a vedea în ce măsură o investiție 
este sustenabilă din punct de vedere 
ecologic și pentru a se asigura că 
obiectivele sociale și de mediu nu sunt 
afectate în mod semnificativ;

Or. en

Amendamentul 7
Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Grzegorz Tobiszowski

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește poziția sa exprimată în 
raportul intitulat „O nouă Strategie 
industrială pentru Europa”, potrivit 
căreia Uniunea are nevoie de o strategie 
industrială care să aibă două faze 
distincte, una care să vizeze consolidarea 
locurilor de muncă și reactivarea 
producției, și o a doua care să vizeze 
reconstrucția și transformarea; 
subliniază, în acest sens, că, în următorii 
ani, cheltuielile bugetare ar trebui să se 
concentreze pe atenuarea efectelor 
încetinirii creșterii economice și ale 
impactului acesteia asupra sectoarelor și 
comunităților, fără a discrimina 
întreprinderile aflate în situații de 
urgență, care nu sunt încă pregătite să 
participe pe deplin la dubla tranziție;

Or. en
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Amendamentul 8
Robert Hajšel
în numele Grupului S&D
Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Dan Nica

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că este important să se 
consolideze autonomia strategică a UE și 
reziliența economiei UE; solicită 
consolidarea competitivității UE și a 
sustenabilității industriilor UE pentru ca 
aceasta să devină un actor global și 
competitiv respectat și pentru a îndeplini 
obiectivele tranziției verzi și digitale, ale 
autonomiei tehnologice, ale creșterii 
durabile și favorabile incluziunii, ale 
creării de locuri de muncă de calitate și 
inovării;

Or. en

Amendamentul 9
Paolo Borchia

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază importanța 
raționalizării fondurilor pentru proiectele 
relevante propuse de statele membre 
pentru a permite o redresare mai rapidă și 
eficace;

Or. en

Amendamentul 10
Rasmus Andresen
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în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. reamintește că orice sprijin din 
partea Uniunii ar trebui să respecte 
principiul de „a nu face rău”; subliniază 
că este important să se depună în 
continuare eforturi pentru a realiza 
obiectivele obligatorii din punct de vedere 
juridic privind integrarea aspectelor 
legate de climă și biodiversitate, 
consacrate în CFM, în Instrumentul de 
redresare al Uniunii Europene și în 
programele sectoriale respective; 
reiterează apelul său de a continua 
lucrările privind metodologiile de 
monitorizare a cheltuielilor legate de 
climă și biodiversitate, aplicând o 
metodologie mai solidă, mai transparentă 
și mai cuprinzătoare; solicită implicarea 
deplină a Parlamentului European în 
elaborarea acestor metodologii și așteaptă 
cu interes consultările anuale privind 
obiectivele în materie de climă și 
biodiversitate, prevăzute în Acordul 
interinstituțional (AII);

Or. en

Amendamentul 11
Robert Hajšel
în numele Grupului S&D
Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Dan Nica

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază că este important să se 
consolideze autonomia strategică a UE și 
reziliența economiei UE; solicită 
consolidarea competitivității UE și a 
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sustenabilității industriilor UE pentru ca 
aceasta să devină un actor global și 
competitiv respectat și pentru a îndeplini 
obiectivele tranziției verzi și digitale, ale 
autonomiei tehnologice, ale creșterii 
durabile și favorabile incluziunii, ale 
creării de locuri de muncă de calitate și 
inovării;

Or. en

Amendamentul 12
Paolo Borchia

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. reamintește că sectoarele 
industriale tradiționale au suferit cel mai 
mult din cauza pandemiei;

Or. en

Amendamentul 13
Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. se așteaptă ca egalitatea de gen și 
egalitatea de drepturi și de șanse pentru 
toți să fie promovate atunci când sunt 
puse în aplicare și monitorizate 
programele; subliniază, în acest sens, că 
trebuie depuse eforturi deosebite pentru a 
garanta că bugetul UE catalizează 
tranziții ecologice și digitale sustenabile și 
caracterizate de egalitatea de gen și că 
valorifică beneficiile aduse de egalitatea 
de șanse; subliniază că este important să 
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se vizeze, în special, domeniile științei, 
tehnologiei, ingineriei și matematicii 
(STIM), unde femeile rămân 
subreprezentate la toate nivelurile, de la 
elevii înscriși până la posturile 
universitare de vârf, și domeniul TIC și 
cel spațial, pentru a reduce în sfârșit 
decalajul digital în ceea ce privește 
disparitatea de gen; 

Or. en

Amendamentul 14
Robert Hajšel
în numele Grupului S&D
Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Dan Nica

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. solicită, ținând seama de 
învățămintele desprinse din perioada 
pandemiei, să se investească mai mult în 
cercetare, inovare și tehnologii; 
reamintește rolul esențial al previziunii 
strategice și importanța unui proces de 
elaborare a politicilor anticipativ și bazat 
pe dovezi; subliniază că este important să 
se investească în energii mai curate și în 
tehnologii care utilizează energia din 
surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 15
Paolo Borchia

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. recunoaște rolul strategic pe care 
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îl vor juca, pe termen lung, tehnologiile 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon pe 
calea către realizarea neutralității 
climatice;

Or. en

Amendamentul 16
Robert Hajšel
în numele Grupului S&D
Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Dan Nica

Proiect de aviz
Punctul 1 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. salută ambiția Comisiei de a 
consolida competitivitatea, autonomia 
strategică și reziliența UE și reamintește, 
în acest context, succesul Alianței 
europene pentru baterii care, în 
conformitate cu Pactul verde european, 
cu Planul de acțiune pentru economia 
circulară și cu noua strategie industrială, 
urmărește să contribuie la tranziția curată 
și digitală prin crearea unui lanț valoric 
competitiv, circular, durabil și sigur 
pentru baterii, esențial pentru viitoarea 
mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon și stocarea energiei și, prin 
urmare, poate constitui un bun exemplu;

Or. en

Amendamentul 17
Robert Hajšel
în numele Grupului S&D
Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Dan Nica

Proiect de aviz
Punctul 1 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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1e. reamintește obiectivele care 
vizează atingerea unui nivel al 
cheltuielilor pentru biodiversitate de 10 % 
și un nivel al cheltuielilor pentru 
integrarea aspectelor legate de climă de 
30 % convenit în cadrul CFM 2021-2027; 
subliniază că trebuie definite criterii clare 
de eligibilitate pentru o nouă metodologie 
strictă și cuprinzătoare care să definească 
și să monitorizeze cheltuielile relevante 
legate de climă și biodiversitate, în 
conformitate cu principiul de „a nu face 
rău”, precum și măsuri de corecție 
corespunzătoare și un mecanism de 
verificare pentru a identifica potențialele 
efecte dăunătoare ale acțiunilor UE 
asupra biodiversității și climei;

Or. en

Amendamentul 18
Robert Hajšel
în numele Grupului S&D
Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Dan Nica

Proiect de aviz
Punctul 1 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1f. subliniază că o tranziție climatică 
și energetică justă nu trebuie să lase pe 
nimeni în urmă și ar trebui să creeze 
condiții pentru a eradica sărăcia 
energetică; solicită să se abordeze 
impactul social, economic, energetic și de 
mediu al tranziției, menținând și 
extinzând în același timp oportunitățile de 
ocupare a forței de muncă în teritoriile 
afectate, pentru a evita excluziunea 
socială; subliniază, în acest sens, rolul 
FTJ în abordarea impactului societal, 
socioeconomic, tehnologic și de mediu 
asupra lucrătorilor, sectoarelor și 
comunităților afectate negativ de tranziția 
de la dependența de cărbune și carbon; 
solicită să se garanteze drepturile 
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lucrătorilor și să se evite agravarea 
inegalităților;

Or. en

Amendamentul 19
Robert Hajšel
în numele Grupului S&D
Jens Geier, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Dan Nica

Proiect de aviz
Punctul 1 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1g. solicită o redresare echitabilă și 
justă din punct de vedere social în urma 
pandemiei de COVID-19 în toate statele 
membre; subliniază rolul important pe 
care IMM-urile, microîntreprinderile și 
întreprinderile nou-înființate îl joacă în 
redresare, menținând, în același timp, 
ocuparea forței de muncă și creșterea 
economică; invită UE și statele membre 
să le acorde mai mult sprijin acestora și 
să reducă în continuare sarcinile 
administrative; subliniază că IMM-urile 
reprezintă o parte esențială a economiei 
europene și subliniază că trebuie creat un 
mediu de afaceri favorabil IMM-urilor și 
trebuie sprijinite clusterele și rețelele de 
IMM-uri; consideră că trebuie prevăzute 
resurse financiare suficiente în cadrul 
componentei pentru IMM-uri a InvestEU;

Or. en

Amendamentul 20
Robert Hajšel
în numele Grupului S&D
Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Dan Nica

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

1h. reamintește Rezoluția legislativă a 
Parlamentului European din 16 
septembrie 2020 referitoare la proiectul de 
decizie a Consiliului privind sistemul de 
resurse proprii al Uniunii Europene și 
solicitarea de a introduce noi categorii de 
resurse proprii începând cu 2021, cum ar 
fi: veniturile naționale provenite din 
sistemul Uniunii Europene de 
comercializare a certificatelor de emisii, 
contribuția națională calculată pe baza 
deșeurilor de ambalaje din plastic 
nereciclate, noile resurse proprii bazate pe 
un mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon, o taxă pe 
serviciile digitale etc.; consideră că 
resursele proprii proaspete sunt vitale 
pentru bugetul Uniunii pentru 2022;

Or. en

Amendamentul 21
Robert Hajšel
în numele Grupului S&D
Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Dan Nica

Proiect de aviz
Punctul 1 i (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1i. subliniază beneficiile pe care le pot 
aduce programele UE și subliniază că mai 
multe programe esențiale ar trebui 
accelerate în contextul pandemiei;

Or. en

Amendamentul 22
Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
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Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută suma suplimentară de 
4 miliarde EUR (la prețurile din 2018) 
pentru Orizont Europa din amenzi, marje și 
dezangajări în domeniul concurenței, astfel 
cum s-a convenit în compromisul privind 
CFM, precum și suma suplimentară de 
5 miliarde EUR (la prețurile din 2018) din 
Instrumentul european de redresare 
(NGEU); subliniază că aceste angajamente 
suplimentare care decurg din amenzi, 
marje și dezangajări în domeniul 
concurenței ar trebui utilizate pentru a 
menține principiul continuității bugetare 
prin stabilizarea variației angajamentelor 
anuale, în special în ceea ce privește 
majorarea angajamentelor din NGEU în 
primii ani; consideră că este esențial ca 
Comisia ITRE să fie implicată îndeaproape 
în deciziile anuale privind structura 
bugetului Orizont Europa pentru a asigura 
un impact optim pentru cercetătorii din 
Europa;

2. salută acordarea sumei 
suplimentare de 4 miliarde EUR (la 
prețurile din 2018) pentru Orizont Europa 
din amenzi, marje și dezangajări în 
domeniul concurenței, așa cum s-a 
convenit în compromisul privind CFM, 
precum și a sumei suplimentare de 5 
miliarde EUR (la prețurile din 2018) din 
Instrumentul european de redresare 
(NGEU); reamintește că aceste 
angajamente suplimentare ar trebui 
cheltuite în conformitate cu rezultatul 
trilogului final privind programul Orizont 
Europa, la care s-a ajuns la 10 decembrie 
2020 și care a fost aprobat de Comisia 
ITRE la 17 decembrie 2020, inclusiv 
declarația comună a celor trei instituții 
ale UE privind reutilizarea fondurilor 
dezangajate în programul Orizont 
Europa; consideră că este esențial ca 
Comisia ITRE să fie implicată îndeaproape 
în deciziile anuale privind structura 
bugetului Orizont Europa pentru a asigura 
un impact optim asupra capacității UE de 
a aborda provocările societale presante, 
cum ar fi schimbările climatice, realizarea 
unei economii neutre din punct de vedere 
climatic și a obiectivelor de dezvoltare 
durabilă, cu scopul de a asigura poziția de 
lider strategic a UE și a garanta că 
bugetul este cheltuit în beneficiul 
cetățenilor și al societății și, în cele din 
urmă, pentru cercetătorii europeni;

Or. en

Amendamentul 23
Christian Ehler, Ioan-Rareș Bogdan, Cristian-Silviu Bușoi, Henna Virkkunen, Jerzy 
Buzek

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută suma suplimentară de 
4 miliarde EUR (la prețurile din 2018) 
pentru Orizont Europa din amenzi, marje și 
dezangajări în domeniul concurenței, astfel 
cum s-a convenit în compromisul privind 
CFM, precum și suma suplimentară de 
5 miliarde EUR (la prețurile din 2018) din 
Instrumentul european de redresare 
(NGEU); subliniază că aceste angajamente 
suplimentare care decurg din amenzi, 
marje și dezangajări în domeniul 
concurenței ar trebui utilizate pentru a 
menține principiul continuității bugetare 
prin stabilizarea variației angajamentelor 
anuale, în special în ceea ce privește 
majorarea angajamentelor din NGEU în 
primii ani; consideră că este esențial ca 
Comisia ITRE să fie implicată îndeaproape 
în deciziile anuale privind structura 
bugetului Orizont Europa pentru a asigura 
un impact optim pentru cercetătorii din 
Europa;

2. salută suma suplimentară de 
4 miliarde EUR (la prețurile din 2018) 
pentru Orizont Europa din amenzi, marje și 
dezangajări în domeniul concurenței, astfel 
cum s-a convenit în compromisul privind 
CFM, precum și suma suplimentară de 
5 miliarde EUR (la prețurile din 2018) din 
Instrumentul european de redresare 
(NGEU); subliniază că aceste angajamente 
suplimentare care decurg din amenzi, 
marje și dezangajări în domeniul 
concurenței ar trebui utilizate pentru a 
menține principiul continuității bugetare 
prin stabilizarea variației angajamentelor 
anuale, în special în ceea ce privește 
majorarea angajamentelor din NGEU în 
primii ani; consideră că este esențial ca 
Comisia ITRE să fie implicată îndeaproape 
în deciziile anuale privind structura 
bugetului Orizont Europa pentru a asigura 
un impact optim pentru cercetătorii din 
Europa; îndeamnă Comisia să garanteze 
continuitatea finanțării în cadrul 
programului Orizont Europa pentru 
proiectele considerate a fi inițiative 
emblematice în domeniul tehnologiilor 
viitoare și emergente (FET) în cadrul 
programului Orizont 2020 și pentru 
punerea în aplicare a agendelor de 
cercetare elaborate în urma acțiunilor de 
coordonare și de sprijin din cadrul 
programului Orizont 2020, ca pregătire 
pentru o nouă generație de inițiative 
emblematice în domeniul FET, cum ar fi 
proiectul LifeTime;

Or. en

Amendamentul 24
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Nils Torvalds, Martina Dlabajová, Nicola Danti, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen, Dominique Riquet

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută suma suplimentară de 
4 miliarde EUR (la prețurile din 2018) 
pentru Orizont Europa din amenzi, marje și 
dezangajări în domeniul concurenței, astfel 
cum s-a convenit în compromisul privind 
CFM, precum și suma suplimentară de 
5 miliarde EUR (la prețurile din 2018) din 
Instrumentul european de redresare 
(NGEU); subliniază că aceste angajamente 
suplimentare care decurg din amenzi, 
marje și dezangajări în domeniul 
concurenței ar trebui utilizate pentru a 
menține principiul continuității bugetare 
prin stabilizarea variației angajamentelor 
anuale, în special în ceea ce privește 
majorarea angajamentelor din NGEU în 
primii ani; consideră că este esențial ca 
Comisia ITRE să fie implicată îndeaproape 
în deciziile anuale privind structura 
bugetului Orizont Europa pentru a asigura 
un impact optim pentru cercetătorii din 
Europa;

2. subliniază necesitatea de a sprijini 
cercetarea și inovarea în contextul 
actualei pandemii și salută, prin urmare, 
acordarea sumei suplimentare de 4 
miliarde EUR (la prețurile din 2018) pentru 
Orizont Europa din amenzi, marje și 
dezangajări în domeniul concurenței, așa 
cum s-a convenit în compromisul privind 
CFM, precum și a sumei suplimentare de 
5 miliarde EUR (la prețurile din 2018) din 
Instrumentul european de redresare 
(NGEU); sprijină ferm bugetul 
suplimentar alocat Consiliului European 
pentru Cercetare din amenzi și marje 
(1,142 miliarde EUR la prețurile din 
2018); subliniază că aceste angajamente 
suplimentare care decurg din amenzi, 
marje și dezangajări în domeniul 
concurenței ar trebui utilizate pentru a 
menține principiul continuității bugetare 
prin stabilizarea variației angajamentelor 
anuale, în special în ceea ce privește 
majorarea angajamentelor din NGEU în 
primii ani; consideră că este esențial ca 
Comisia ITRE să fie implicată îndeaproape 
în deciziile anuale privind structura 
bugetului Orizont Europa pentru a asigura 
un impact optim pentru cercetătorii din 
Europa, în ceea ce privește sfera de 
competență a Comisiei BUDG;

Or. en

Amendamentul 25
Christian Ehler
în numele Grupului PPE
Tom Berendsen, Maria da Graça Carvalho, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, 
Riho Terras, Hildegard Bentele, Maria Spyraki, Gheorghe Falcă, Pernille Weiss, 
François-Xavier Bellamy, Ioan-Rareș Bogdan, Cristian-Silviu Bușoi, Henna Virkkunen, 
Salvatore De Meo, Jerzy Buzek

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută suma suplimentară de 
4 miliarde EUR (la prețurile din 2018) 
pentru Orizont Europa din amenzi, marje și 
dezangajări în domeniul concurenței, astfel 
cum s-a convenit în compromisul privind 
CFM, precum și suma suplimentară de 
5 miliarde EUR (la prețurile din 2018) din 
Instrumentul european de redresare 
(NGEU); subliniază că aceste angajamente 
suplimentare care decurg din amenzi, 
marje și dezangajări în domeniul 
concurenței ar trebui utilizate pentru a 
menține principiul continuității bugetare 
prin stabilizarea variației angajamentelor 
anuale, în special în ceea ce privește 
majorarea angajamentelor din NGEU în 
primii ani; consideră că este esențial ca 
Comisia ITRE să fie implicată îndeaproape 
în deciziile anuale privind structura 
bugetului Orizont Europa pentru a asigura 
un impact optim pentru cercetătorii din 
Europa;

2. salută suma suplimentară de 
4 miliarde EUR (la prețurile din 2018) 
pentru Orizont Europa din amenzi, marje și 
dezangajări în domeniul concurenței, astfel 
cum s-a convenit în compromisul privind 
CFM, precum și suma suplimentară de 
5 miliarde EUR (la prețurile din 2018) din 
Instrumentul european de redresare 
(NGEU); subliniază că aceste angajamente 
suplimentare care decurg din amenzi, 
marje și dezangajări în domeniul 
concurenței ar trebui utilizate pentru a 
menține principiul continuității bugetare 
prin stabilizarea variației angajamentelor 
anuale, în special în ceea ce privește 
majorarea angajamentelor din NGEU în 
primii ani; consideră că este esențial ca 
Comisia ITRE să fie implicată îndeaproape 
în deciziile anuale privind structura 
bugetului Orizont Europa pentru a asigura 
un impact optim pentru cercetătorii din 
Europa; invită Comisia să aloce suficiente 
fonduri IET pentru a permite ca primele 
activități ale noii comunități de 
cunoaștere și inovare privind sectoarele și 
industriile culturale și creative să aibă loc 
în 2022;

Or. en

Amendamentul 26
Christian Ehler, Ioan-Rareș Bogdan, Cristian-Silviu Bușoi, Henna Virkkunen, Jerzy 
Buzek

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută suma suplimentară de 
4 miliarde EUR (la prețurile din 2018) 
pentru Orizont Europa din amenzi, marje și 
dezangajări în domeniul concurenței, astfel 
cum s-a convenit în compromisul privind 
CFM, precum și suma suplimentară de 

2. salută suma suplimentară de 
4 miliarde EUR (la prețurile din 2018) 
pentru Orizont Europa din amenzi, marje și 
dezangajări în domeniul concurenței, astfel 
cum s-a convenit în compromisul privind 
CFM, precum și suma suplimentară de 
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5 miliarde EUR (la prețurile din 2018) din 
Instrumentul european de redresare 
(NGEU); subliniază că aceste angajamente 
suplimentare care decurg din amenzi, 
marje și dezangajări în domeniul 
concurenței ar trebui utilizate pentru a 
menține principiul continuității bugetare 
prin stabilizarea variației angajamentelor 
anuale, în special în ceea ce privește 
majorarea angajamentelor din NGEU în 
primii ani; consideră că este esențial ca 
Comisia ITRE să fie implicată îndeaproape 
în deciziile anuale privind structura 
bugetului Orizont Europa pentru a asigura 
un impact optim pentru cercetătorii din 
Europa;

5 miliarde EUR (la prețurile din 2018) din 
Instrumentul european de redresare 
(NGEU); subliniază că aceste angajamente 
suplimentare care decurg din amenzi, 
marje și dezangajări în domeniul 
concurenței ar trebui utilizate pentru a 
menține principiul continuității bugetare 
prin stabilizarea variației angajamentelor 
anuale, în special în ceea ce privește 
majorarea angajamentelor din NGEU în 
primii ani; consideră că este esențial ca 
Comisia ITRE să fie implicată îndeaproape 
în deciziile anuale privind structura 
bugetului Orizont Europa pentru a asigura 
un impact optim pentru cercetătorii din 
Europa; solicită Comisiei să ofere 
finanțare în cadrul clusterului „Cultură, 
creativitate și societate favorabilă 
incluziunii” din pilonul 2 al programului 
Orizont Europa pentru a crea un spațiu 
colaborativ pentru patrimoniul cultural 
european;

Or. en

Amendamentul 27
Josianne Cutajar

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută suma suplimentară de 
4 miliarde EUR (la prețurile din 2018) 
pentru Orizont Europa din amenzi, marje și 
dezangajări în domeniul concurenței, astfel 
cum s-a convenit în compromisul privind 
CFM, precum și suma suplimentară de 
5 miliarde EUR (la prețurile din 2018) din 
Instrumentul european de redresare 
(NGEU); subliniază că aceste angajamente 
suplimentare care decurg din amenzi, 
marje și dezangajări în domeniul 
concurenței ar trebui utilizate pentru a 
menține principiul continuității bugetare 
prin stabilizarea variației angajamentelor 

2. salută suma suplimentară de 
4 miliarde EUR (la prețurile din 2018) 
pentru Orizont Europa din amenzi, marje și 
dezangajări în domeniul concurenței, astfel 
cum s-a convenit în compromisul privind 
CFM, precum și suma suplimentară de 
5 miliarde EUR (la prețurile din 2018) din 
Instrumentul european de redresare 
(NGEU); subliniază că aceste angajamente 
suplimentare care decurg din amenzi, 
marje și dezangajări în domeniul 
concurenței ar trebui utilizate pentru a 
menține principiul continuității bugetare 
prin stabilizarea variației angajamentelor 
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anuale, în special în ceea ce privește 
majorarea angajamentelor din NGEU în 
primii ani; consideră că este esențial ca 
Comisia ITRE să fie implicată îndeaproape 
în deciziile anuale privind structura 
bugetului Orizont Europa pentru a asigura 
un impact optim pentru cercetătorii din 
Europa;

anuale, în special în ceea ce privește 
majorarea angajamentelor din NGEU în 
primii ani; consideră că este esențial ca 
Comisia ITRE să fie implicată îndeaproape 
în deciziile anuale privind structura 
bugetului Orizont Europa pentru a asigura 
un impact optim pentru cercetătorii din 
Europa și externalități pozitive în materie 
de inovare pentru întreprinderile mici și 
mijlocii din Europa (IMM-uri);

Or. en

Amendamentul 28
Janusz Lewandowski

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută suma suplimentară de 
4 miliarde EUR (la prețurile din 2018) 
pentru Orizont Europa din amenzi, marje și 
dezangajări în domeniul concurenței, astfel 
cum s-a convenit în compromisul privind 
CFM, precum și suma suplimentară de 
5 miliarde EUR (la prețurile din 2018) din 
Instrumentul european de redresare 
(NGEU); subliniază că aceste angajamente 
suplimentare care decurg din amenzi, 
marje și dezangajări în domeniul 
concurenței ar trebui utilizate pentru a 
menține principiul continuității bugetare 
prin stabilizarea variației angajamentelor 
anuale, în special în ceea ce privește 
majorarea angajamentelor din NGEU în 
primii ani; consideră că este esențial ca 
Comisia ITRE să fie implicată îndeaproape 
în deciziile anuale privind structura 
bugetului Orizont Europa pentru a asigura 
un impact optim pentru cercetătorii din 
Europa;

2. salută suma suplimentară de 
4 miliarde EUR (la prețurile din 2018) 
pentru Orizont Europa din amenzi, marje și 
dezangajări în domeniul concurenței, astfel 
cum s-a convenit în compromisul privind 
CFM, precum și suma suplimentară de 
5 miliarde EUR (la prețurile din 2018) din 
Instrumentul european de redresare 
(NGEU); subliniază că aceste angajamente 
suplimentare care decurg din amenzi, 
marje și dezangajări în domeniul 
concurenței ar trebui utilizate pentru a 
menține principiul continuității bugetare 
prin stabilizarea angajamentelor anuale, în 
special în ceea ce privește majorarea 
angajamentelor din NGEU în primii ani; 
consideră că este esențial ca Comisia ITRE 
să fie implicată îndeaproape în deciziile 
anuale privind structura bugetului Orizont 
Europa pentru a asigura un impact optim 
pentru cercetătorii din Europa;

Or. en
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Amendamentul 29
Robert Hajšel
în numele Grupului S&D
Jens Geier, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Dan Nica

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că industria europeană 
și sectoarele în care emisiile sunt greu de 
redus trebuie reformate pentru a realiza o 
Uniune durabilă, curată și competitivă și 
pentru a ne atinge obiectivele în materie 
de climă; subliniază, prin urmare, că 
trebuie acordată finanțare suficientă 
programelor care sprijină aceste obiective, 
soluțiile inovatoare și tehnologiile 
revoluționare, precum hidrogenul din 
surse regenerabile, cum ar fi Orizont 
Europa, MIE, InvestEU și întreprinderea 
comună „Pile de combustie și hidrogen” 
(FCH);

Or. en

Amendamentul 30
Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Marisa Matias, Sira Rego, Marc Botenga, Cornelia 
Ernst

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că banii publici nu ar 
trebui să fie cheltuiți pentru investiții 
militare sau acțiuni care au implicații în 
materie de apărare; subliniază, în 
conformitate cu articolul 41 alineatul (2) 
din TUE, că nicio cheltuială legată de 
operații având implicații militare sau din 
domeniul apărării nu trebuie să fie 
acoperite din bugetul Uniunii;

Or. en
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Amendamentul 31
Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Marisa Matias, Sira Rego, Cornelia Ernst

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază, având în vedere 
situația economică actuală, că este foarte 
important ca mecanismul de sprijin 
pentru microîntreprinderi, întreprinderile 
mici și mijlocii să fie creat și consolidat; 
solicită, prin urmare, să se acorde un 
sprijin mai puternic în cadrul bugetului 
2022 microîntreprinderilor și IMM-urilor, 
precum și asociațiile lor reprezentative, 
contribuind astfel la creșterea 
productivității acestora, la îmbunătățirea 
accesului la finanțare și la tehnologie, la 
promovarea unor condiții de muncă mai 
bune și la depășirea obstacolelor cu care 
se confruntă din cauza pandemiei de 
COVID-19;

Or. en

Amendamentul 32
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Nils Torvalds, Martina Dlabajová, Nicola Danti, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen, Dominique Riquet

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită utilizarea deplină a 
articolului 15 alineatul (3) din 
Regulamentul financiar, pentru a aloca 
programului Orizont Europa toate 
dezangajările disponibile din fostele 
programe-cadru de cercetare ale UE, pe 
lângă angajamentele suplimentare 
menționate la punctul 2;

3. solicită utilizarea deplină a 
articolului 15 alineatul (3) din 
Regulamentul financiar, pentru a aloca 
programului Orizont Europa toate 
dezangajările disponibile din fostele 
programe-cadru de cercetare ale UE, pe 
lângă angajamentele suplimentare 
menționate la punctul 2, ținând seama de 
nevoile viitoare care vor apărea după 
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2023 și de sfârșitul angajamentelor 
asumate în cadrul Instrumentului 
european de redresare;

Or. en

Amendamentul 33
Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. regretă că cheltuielile UE în 
domeniul cercetării și inovării legate de 
climă nu sunt proporționale cu amploarea 
urgenței climatice și de mediu; subliniază 
necesitatea de a orienta cheltuielile pentru 
cercetare și inovare ale UE în cadrul 
programului Orizont Europa în special 
către tehnologii, produse și întreprinderi 
inovatoare și responsabile, precum și 
către soluții netehnologice; regretă, în 
acest context, finanțarea continuă, din 
banii contribuabililor UE, a unor proiecte 
care nu vor fi reziliente la efectele 
schimbărilor climatice; solicită 
transferarea bugetului UE al ITER la 
surse regenerabile de energie și la 
economii de energie;

Or. en

Amendamentul 34
Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Marisa Matias, Sira Rego, Marc Botenga, Cornelia 
Ernst

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reiterează faptul că trebuie 
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intensificate investițiile în cercetare și 
inovare pentru a îmbunătăți accesul la 
cunoștințe, a promova dezvoltarea socială, 
a combate schimbările climatice, a 
îmbunătăți calitatea nivelului de trai și a 
îndeplini obiectivele de dezvoltare 
durabilă; subliniază că rezultatele 
cercetărilor finanțate din fonduri publice 
trebuie să rămână publice și nu trebuie să 
fie preluate de o societate privată;

Or. en

Amendamentul 35
Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. se așteaptă ca bugetul pe 2022 să 
asigure mobilizarea substanțială și 
timpurie a finanțării și a investițiilor în 
măsuri privind utilizarea eficientă a 
resurselor și eficiența energetică, inclusiv 
accelerarea renovărilor energetice 
aprofundate ale clădirilor și extinderea 
surselor regenerabile de energie 
descentralizate, în special prin 
intermediul autoconsumului individual și 
al comunităților energetice; reamintește 
că acestea sunt opțiuni „fără regrete”, 
deoarece sunt investiții deosebit de 
potrivite pentru a stimula economiile 
locale și reziliența, pentru a combate 
sărăcia energetică și pentru a asigura 
îndeplinirea rapidă a obiectivelor UE în 
materie de energie și climă;

Or. en

Amendamentul 36
Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Marisa Matias, Sira Rego, Marc Botenga, Cornelia 
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Ernst

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. atrage atenția asupra faptului că 
tranziția digitală trebuie încadrată în 
obiective sociale și de mediu bine definite; 
subliniază că digitalizarea serviciilor 
publice nu trebuie să fie redusă la o 
problemă tehnologică de dematerializare 
a procedurilor și la o scuză pentru a 
reduce resursele umane, ci la o 
oportunitate pentru a crea noi locuri de 
muncă de calitate;

Or. en

Amendamentul 37
Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. solicită să se pună capăt 
subvențiilor publice directe și indirecte și 
investițiilor în infrastructura energetică 
legată de combustibilii fosili; solicită, de 
asemenea, ca toate investițiile în 
infrastructură să respecte principiul 
„eficiența energetică pe primul loc” și 
obiectivul de a menține încălzirea globală 
la 1,5 °C; solicită integrarea emisiilor de 
GES în analiza cost-beneficiu obligatorie 
pe parcursul ciclului de viață al 
proiectului în raport cu scenariul de 
referință cel mai probabil și luarea în 
considerare explicită a investițiilor 
suplimentare conexe și a efectelor de 
blocare pentru a evita deprecierea 
activelor; reamintește acordul și 
calendarul pentru introducerea unor 
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resurse proprii autentice, cum ar fi taxa 
pe carbon și taxa digitală, care vor genera 
noi venituri în bugetul UE, precum și un 
efect de pârghie ecologic și economic;

Or. en

Amendamentul 38
Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3d. consideră că este extrem de 
important ca bugetul pe 2022 să abordeze 
redresarea industrială din punct de vedere 
strategic, având în vedere transformarea 
sa în concordanță cu obiectivele UE 2030, 
precum și obiectivele pe termen lung în 
materie de climă, energie și mediu; 
reamintește că competitivitatea industrială 
și politica privind clima se consolidează 
reciproc și că, prin urmare, cheltuielile 
pentru reindustrializarea inovatoare și 
fără efecte negative asupra climei va crea 
locuri de muncă locale și va asigura 
competitivitatea economiei europene; 
subliniază că IMM-urile, în special 
microîntreprinderile, trebuie să 
beneficieze de un sprijin deosebit și să li 
se garante un acces mai bun la finanțare 
pentru a le permite să profite pe deplin de 
oportunitățile care decurg din Pactul 
verde și din propria lor transformare în 
vederea sustenabilității mediului și a 
digitalizării;

Or. en

Amendamentul 39
Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
Punctul 3 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3e. subliniază că, pentru a îndeplini 
obiectivele Pactului verde și a monitoriza 
riguros progresele sale, sprijinind, în 
același timp, o activitate economică 
importantă în Uniunea Europeană, 
programul spațial european, în general, și 
componenta Copernicus, în special, sunt 
esențiale; solicită, în acest sens, o 
majorare a resurselor alocate pentru 
monitorizarea mediului din spațiu și o 
abordare ecologică a gestionării traficului 
și deșeurilor spațiale;

Or. en

Amendamentul 40
Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța asigurării 
unei finanțări suficiente pentru a contribui 
la dubla tranziție către neutralitatea 
climatică până în 2050 și pentru a modela 
deceniul digital al Europei; ia act, în acest 
sens, de rolul-cheie al fondurilor pentru 
Orizont Europa, Mecanismul pentru 
interconectarea Europei (MIE), în special 
MIE-Energie și MIE Digital, Programul 
spațial, programul Europa digitală, precum 
și Fondul pentru o tranziție justă, care ar 
trebui combinate, atunci când este posibil, 
cu finanțare din partea NGEU;

4. subliniază că tranzițiile digitală, 
socială și ecologică merg mână în mână și 
trebuie luate în considerare într-o 
abordare coerentă pentru a obține 
impactul maxim în lupta împotriva 
schimbărilor climatice și a găsi calea 
către o economie și o societate mai 
durabile; subliniază importanța asigurării 
unei finanțări suficiente pentru a contribui 
la tranziția verde și la o tranziție digitală 
sustenabilă către neutralitatea climatică 
până în 2040 și pentru a modela deceniul 
digital al Europei; ia act, în acest sens, de 
rolul-cheie al fondurilor pentru Orizont 
Europa, Mecanismul pentru 
interconectarea Europei (MIE), în special 
MIE-Energie și MIE Digital, Programul 
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spațial, programul Europa digitală, precum 
și Fondul pentru o tranziție justă, care ar 
trebui combinate, atunci când este posibil, 
cu finanțare din partea NGEU;

Or. en

Amendamentul 41
Paolo Borchia

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța asigurării 
unei finanțări suficiente pentru a contribui 
la dubla tranziție către neutralitatea 
climatică până în 2050 și pentru a modela 
deceniul digital al Europei; ia act, în acest 
sens, de rolul-cheie al fondurilor pentru 
Orizont Europa, Mecanismul pentru 
interconectarea Europei (MIE), în special 
MIE-Energie și MIE Digital, Programul 
spațial, programul Europa digitală, precum 
și Fondul pentru o tranziție justă, care ar 
trebui combinate, atunci când este posibil, 
cu finanțare din partea NGEU;

4. subliniază că este important să se 
asigure o finanțare suficientă pentru a 
contribui la obiectivul principal de a 
reconstrui economia Uniunii după 
pierderile considerabile pe care aceasta 
le-a suferit din cauza pandemiei în ceea 
ce privește ocuparea forței de muncă și 
PIB-ul; solicită, de asemenea, să se 
asigure o finanțare suficientă pentru a 
permite IMM-urilor să facă față unei 
duble tranziții sustenabile din punct de 
vedere economic către neutralitatea 
climatică până în 2050 și pentru a modela 
deceniul digital al Europei; ia act, în acest 
sens, de rolul-cheie al fondurilor pentru 
Orizont Europa, Mecanismul pentru 
interconectarea Europei (MIE), în special 
MIE-Energie și MIE Digital, Programul 
spațial, programul Europa digitală, care ar 
trebui combinate, atunci când este posibil, 
cu finanțarea din partea NGEU; regretă că 
Fondul pentru o tranziție justă nu va fi în 
măsură să îndeplinească obiectivele pe 
care și le-a propus inițial, inclusiv în ceea 
ce privește protecția locurilor de muncă;

Or. en

Amendamentul 42
Josianne Cutajar



AM\1223901RO.docx 29/39 PE680.881v01-00

RO

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța asigurării 
unei finanțări suficiente pentru a contribui 
la dubla tranziție către neutralitatea 
climatică până în 2050 și pentru a modela 
deceniul digital al Europei; ia act, în acest 
sens, de rolul-cheie al fondurilor pentru 
Orizont Europa, Mecanismul pentru 
interconectarea Europei (MIE), în special 
MIE-Energie și MIE Digital, Programul 
spațial, programul Europa digitală, precum 
și Fondul pentru o tranziție justă, care ar 
trebui combinate, atunci când este posibil, 
cu finanțare din partea NGEU;

4. subliniază importanța asigurării 
unei finanțări suficiente pentru a contribui 
la dubla tranziție către neutralitatea 
climatică până în 2050 și pentru a modela 
deceniul digital al Europei; ia act, în acest 
sens, de rolul-cheie al fondurilor pentru 
Orizont Europa, Mecanismul pentru 
interconectarea Europei (MIE), în special 
MIE-Energie și MIE Digital, Programul 
spațial, programul Europa digitală, precum 
și Fondul pentru o tranziție justă, care ar 
trebui combinate, atunci când este posibil, 
cu finanțare din partea NGEU; consideră 
că ar trebui să se acorde o atenție 
deosebită IMM-urilor și întreprinderilor 
nou-înființate, pentru a le permite să 
beneficieze de avantajele tranziției 
ecologice și digitale;

Or. en

Amendamentul 43
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Dan Nica

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța asigurării 
unei finanțări suficiente pentru a contribui 
la dubla tranziție către neutralitatea 
climatică până în 2050 și pentru a modela 
deceniul digital al Europei; ia act, în acest 
sens, de rolul-cheie al fondurilor pentru 
Orizont Europa, Mecanismul pentru 
interconectarea Europei (MIE), în special 
MIE-Energie și MIE Digital, Programul 
spațial, programul Europa digitală, precum 
și Fondul pentru o tranziție justă, care ar 
trebui combinate, atunci când este posibil, 

4. subliniază că este important să se 
asigure o finanțare suficientă pentru a 
contribui la dubla tranziție către realizarea 
obiectivelor climatice și energetice pentru 
2030 și neutralitatea climatică până în 2050 
pentru a modela deceniul digital al 
Europei; ia act, în acest sens, de rolul-cheie 
al fondurilor pentru Orizont Europa, 
Mecanismul pentru interconectarea 
Europei (MIE), în special MIE-Energie și 
MIE Digital, Programul spațial, programul 
Europa digitală, precum și Fondul pentru o 
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cu finanțare din partea NGEU; tranziție justă, care ar trebui combinate, 
atunci când este posibil, cu finanțare din 
partea NGEU;

Or. en

Amendamentul 44
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Nils Torvalds, Martina Dlabajová, Nicola Danti, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen, Dominique Riquet

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța asigurării 
unei finanțări suficiente pentru a contribui 
la dubla tranziție către neutralitatea 
climatică până în 2050 și pentru a modela 
deceniul digital al Europei; ia act, în acest 
sens, de rolul-cheie al fondurilor pentru 
Orizont Europa, Mecanismul pentru 
interconectarea Europei (MIE), în special 
MIE-Energie și MIE Digital, Programul 
spațial, programul Europa digitală, precum 
și Fondul pentru o tranziție justă, care ar 
trebui combinate, atunci când este posibil, 
cu finanțare din partea NGEU;

4. subliniază importanța asigurării 
unei finanțări suficiente pentru a contribui 
la dubla tranziție către neutralitatea 
climatică până în 2050 și pentru a modela 
deceniul digital al Europei; ia act, în acest 
sens, de rolul-cheie al fondurilor pentru 
Orizont Europa, Mecanismul pentru 
interconectarea Europei (MIE), în special 
MIE-Energie și MIE Digital, Programul 
spațial, programul Europa digitală, precum 
și Fondul pentru o tranziție justă, care ar 
trebui să fie, atunci când este posibil, în 
concordanță cu finanțarea din partea 
NGEU;

Or. en

Amendamentul 45
Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Grzegorz Tobiszowski

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că fiecare acțiune care 
accelerează dubla tranziție ar trebui să fie 
însoțită de politici corespunzătoare și de 
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acțiuni concrete care să vizeze gestionarea 
efectelor negative produse; subliniază, în 
acest sens, că este necesară o finanțare 
solidă a schemelor, cum ar fi Mecanismul 
pentru o tranziție justă, create pentru a 
sprijini teritoriile și comunitățile afectate, 
inclusiv cele din regiunile carbonifere 
aflate în tranziție;

Or. en

Amendamentul 46
Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Marisa Matias, Sira Rego, Marc Botenga, Cornelia 
Ernst

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește că cercetarea și 
inovarea sunt importante pentru a 
răspunde la provocarea-cheie de a 
combate schimbările climatice la timp 
pentru a realiza o economie cu zero emisii 
nete de gaze cu efect de seră până cel 
târziu în 2050; consideră că cheltuielile 
legate de climă ar trebui majorate în mod 
semnificativ; face apel, prin urmare, la 
transferarea contribuției Uniunii de la 
bugetul ITER către surse regenerabile de 
energie și economii de energie;

Or. en

Amendamentul 47
Robert Hajšel
în numele Grupului S&D
Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Dan Nica

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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4a. salută programul „o Europă 
pregătită pentru era digitală” și solicită 
investiții în digitalizare și în conectivitatea 
digitală pentru a defini în mod clar 
obiectivele digitale pentru 2030 și pentru 
a aborda provocările legate de securitatea 
cibernetică, libera circulație a datelor, 
siguranță, răspundere și inteligența 
artificială;

Or. en

Amendamentul 48
Christian Ehler
în numele Grupului PPE
François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Maria da Graça Carvalho, Massimiliano 
Salini, Pilar del Castillo Vera, Riho Terras, Hildegard Bentele, Maria Spyraki, 
Gheorghe Falcă, Pernille Weiss, Ioan-Rareș Bogdan, Cristian-Silviu Bușoi, Henna 
Virkkunen, Salvatore De Meo, Jerzy Buzek

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. salută noul program spațial 
european, cu un buget total de 14,8 
miliarde EUR pentru perioada 2021-
2027; reamintește că spațiul este un 
sector-cheie pentru Uniune, cu un efect 
de propagare important în alte sectoare 
economice, el promovând tranziția 
climatică și digitală;

Or. en

Amendamentul 49
Paolo Borchia

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită finanțare pentru proiectele 
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tehnologice cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon, pentru a asigura o aprovizionare 
cu energie sigură și la prețuri accesibile 
pentru cetățenii europeni;

Or. en

Amendamentul 50
Robert Hajšel
în numele Grupului S&D
Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Dan Nica

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază importanța pachetului 
de măsuri menite să permită reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon cu 55 % 
(„Fit for 55”) în domenii de politică 
precum sursele regenerabile de energie, 
eficiența energetică și impozitarea 
energiei, sistemul de comercializare a 
certificatelor de emisii și mecanismul de 
ajustare la frontiere, care necesită un 
nivel ridicat de investiții în infrastructura 
energetică, eficiența energetică, 
interconexiuni și producția de energie din 
surse regenerabile; subliniază rolul 
esențial al punerii în aplicare a planului 
de acțiune al UE privind economia 
circulară pentru realizarea politicilor 
menționate;

Or. en

Amendamentul 51
Christian Ehler
în numele Grupului PPE
François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Maria da Graça Carvalho, Massimiliano 
Salini, Pilar del Castillo Vera, Riho Terras, Hildegard Bentele, Maria Spyraki, 
Gheorghe Falcă, Pernille Weiss, Ioan-Rareș Bogdan, Cristian-Silviu Bușoi, Henna 
Virkkunen, Salvatore De Meo, Jerzy Buzek
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Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază că este necesar ca 
Fondul pentru o tranziție justă să fie pus 
în aplicare rapid și pe deplin pentru a 
sprijini o transformare energetică 
echitabilă și acceptabilă din punct de 
vedere social, atenuând impactul 
socioeconomic al acestuia, menținând în 
același timp competitivitatea economică, 
precum și securitatea și accesibilitatea 
energiei;

Or. en

Amendamentul 52
Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Marisa Matias, Sira Rego, Marc Botenga, Cornelia 
Ernst

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. reamintește că urgența climatică 
cu care ne confruntăm necesită măsuri 
radicale; consideră că, pentru a accelera 
tranziția energetică, ar trebui încurajate 
investițiile publice în energia din surse 
regenerabile;

Or. en

Amendamentul 53
Christian Ehler
în numele Grupului PPE
Tom Berendsen, Maria da Graça Carvalho, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, 
Riho Terras, Hildegard Bentele, Maria Spyraki, Gheorghe Falcă, Pernille Weiss, 
François-Xavier Bellamy, Ioan-Rareș Bogdan, Cristian-Silviu Bușoi, Henna Virkkunen, 
Salvatore De Meo, Jerzy Buzek

Proiect de aviz
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Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. subliniază că, pentru a modela 
deceniul digital al Europei, programele 
Uniunii care sprijină transformarea 
digitală, cum ar fi programul Europa 
digitală, MIE-Digital și Orizont Europa, 
trebuie să primească finanțare suficientă; 
subliniază că este important să se asigure 
continuitatea investițiilor în calculul de 
înaltă performanță și tehnologiile 
cuantice și solicită un nivel adecvat de 
finanțare pentru Întreprinderea comună 
EuroHPC, având în vedere volumul mare 
de resurse care vor fi necesare pentru 
dezvoltarea ecosistemului HPC european, 
precum și pentru realizarea în continuare 
a ambițiilor inițiativei emblematice 
privind tehnologiile cuantice;

Or. en

Amendamentul 54
Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Marisa Matias, Sira Rego, Marc Botenga, Cornelia 
Ernst

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. consideră că impactul și 
consecințele pandemiei de COVID-19 au 
agravat deficiențele cronice ale sistemelor 
de sănătate, demonstrând necesitatea de a 
face investiții publice în cercetarea 
medicală pentru a asigura o stare bună de 
sănătate, ca un bun public pentru toți, și 
pentru a îmbunătății calitatea vieții 
cetățenilor; consideră că serviciile de 
sănătate destinate oamenilor trebuie 
abordate în mod diferit; solicită, prin 
urmare, să se acorde un sprijin mai 
consistent în bugetul pe 2022 pentru a 
asigura accesul la vaccinuri de calitate, 
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medicamente și servicii de sănătate 
publică de calitate pentru toți;

Or. en

Amendamentul 55
Christian Ehler
în numele Grupului PPE
François-Xavier Bellamy, Maria da Graça Carvalho, Massimiliano Salini, Pilar del 
Castillo Vera, Pernille Weiss, Gheorghe Falcă, Maria Spyraki, Hildegard Bentele, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Ioan-Rareș Bogdan, Cristian-Silviu Bușoi, Henna Virkkunen, 
Salvatore De Meo, Jerzy Buzek

Proiect de aviz
Punctul 4 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4d. subliniază că este necesar să se 
sprijine competitivitatea și autonomia 
strategică a Uniunii; salută atribuirea de 
fonduri suplimentare în cadrul 
negocierilor privind CFM pentru 
InvestEU și consideră că finanțarea ar 
trebui să se axeze pe investiții pe termen 
lung pentru a contribui la redresarea 
economică a UE și solicită, în acest sens, 
o finanțare suficientă pentru a sprijini 
IMM-urile, microîntreprinderile și 
întreprinderile nou-înființate care au fost 
grav afectate de criză;

Or. en

Amendamentul 56
Christian Ehler
în numele Grupului PPE
Ioan-Rareș Bogdan, Cristian-Silviu Bușoi, Jerzy Buzek

Proiect de aviz
Punctul 4 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4e. subliniază recomandarea 
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Grupului consultativ pentru oțel și a 
Grupului consultativ pentru cărbune de a 
readuce investițiile în cercetare din cadrul 
Fondului de cercetare pentru cărbune și 
oțel la nivelul lor istoric, și anume 60 
milioane EUR anual; constată că 
investițiile vor contribui la succesul 
Parteneriatului european pentru 
producția nepoluantă a oțelului;

Or. en

Amendamentul 57
Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită finanțare suficientă și 
personal suficient pentru agențiile UE, în 
special pentru ACER și noua agenție 
pentru Programul spațial;

5. solicită finanțare suficientă și 
personal suficient pentru agențiile UE, în 
special pentru noua agenție pentru 
Programul spațial și ACER, care este 
subfinanțată de mulți ani și se confruntă 
cu un deficit de personal, fapt ce riscă să 
pericliteze funcționarea și capacitatea sa 
de a-și îndeplini sarcinile de monitorizare 
și asigurare a transparenței pieței, precum 
și sarcinile suplimentare conferite de 
legislația recentă, inclusiv de pachetul 
„Energie curată pentru toți europenii”;

Or. en

Amendamentul 58
Paolo Borchia

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită finanțare suficientă și 5. solicită, înainte de a-și asuma noi 
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personal suficient pentru agențiile UE, în 
special pentru ACER și noua agenție 
pentru Programul spațial;

angajamente financiare, să se evalueze cu 
atenție în ce măsură agențiile UE au 
nevoie efectiv de finanțare și de personal 
suplimentar pentru a-și îndeplini 
sarcinile;

Or. en

Amendamentul 59
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Nils Torvalds, Martina Dlabajová, Nicola Danti, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen, Dominique Riquet

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită finanțare suficientă și 
personal suficient pentru agențiile UE, în 
special pentru ACER și noua agenție 
pentru Programul spațial;

5. solicită finanțare suficientă și 
personal suficient pentru agențiile UE, în 
special pentru ACER, OAREC, ENISA și 
noua agenție pentru Programul spațial;

Or. en

Amendamentul 60
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Nils Torvalds, Martina Dlabajová, Nicola Danti, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen, Dominique Riquet

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază necesitatea de a sprijini 
competitivitatea și capacitatea industrială 
a Uniunii, evidențiind că este necesar să 
se asigure fonduri substanțiale pentru a 
sprijini IMM-urile, microîntreprinderile și 
întreprinderile nou-înființate care au fost 
grav afectate de criză; subliniază, de 
asemenea, că este important să se 
consolideze autonomia strategică a UE și 
rolul-cheie al programelor precum 
Fondul european de apărare în această 
privință, care are nevoie de timp pentru a 
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deveni pe deplin operațional și necesită 
alocarea rapidă a unei sume mari de 
bani;

Or. en


