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Amendamentul 1
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că politicile privind 
ocuparea forței de muncă și politicile 
sociale joacă un rol important în 
dezvoltarea teritorială și contribuie major 
la realizarea obiectivelor politicii de 
coeziune;

1. subliniază faptul că politicile privind 
ocuparea forței de muncă și politicile 
sociale joacă un rol important pentru o 
dezvoltare teritorială durabilă și 
echilibrată din punct de vedere social și 
contribuie major la reducerea 
disparităților regionale, sporind 
bunăstarea cetățenilor și oferind acestora
șanse egale;

Or. en

Amendamentul 2
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că abordarea teritorială poate 
constitui un mecanism eficient în vederea 
promovării dezvoltării, ocupării forței de 
muncă, educației și reducerii sărăciei, toate 
acestea reprezentând obiective centrale 
ale strategiei Europa 2020;

2. consideră că abordarea teritorială poate 
constitui un mecanism eficient în vederea 
livrării finale și a punerii eficiente în 
aplicare a politicilor pentru promovarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale, 
în vederea îndeplinirii obiectivelor 
stabilite de strategia Europa 2020 în 
domeniile ocupării forței de muncă, 
educației și reducerii sărăciei;

Or. en

Amendamentul 3
Kinga Göncz
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că abordarea teritorială poate 
constitui un mecanism eficient în vederea 
promovării dezvoltării, ocupării forței de 
muncă, educației și reducerii sărăciei, toate 
acestea reprezentând obiective centrale ale 
strategiei Europa 2020;

2. consideră că abordarea teritorială poate 
constitui un mecanism eficient în vederea 
promovării dezvoltării, ocupării forței de 
muncă, educației și reducerii sărăciei, toate 
acestea reprezentând obiective centrale ale 
strategiei Europa 2020; subliniază faptul 
că sărăcia este concentrată mai mult la 
nivel micro-regional și consideră că ar 
trebui să fie combătută în consecință;

Or. en

Amendamentul 4
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că abordarea teritorială poate 
constitui un mecanism eficient în vederea 
promovării dezvoltării, ocupării forței de 
muncă, educației și reducerii sărăciei, toate 
acestea reprezentând obiective centrale ale 
strategiei Europa 2020;

2. consideră că abordarea teritorială poate 
constitui un mecanism eficient în vederea 
promovării dezvoltării, ocupării forței de 
muncă, incluziunii sociale, educației și 
reducerii sărăciei, toate acestea constituind
obiectivele centrale ale strategiei Europa 
2020;

Or. en

Amendamentul 5
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că abordarea teritorială poate 2. consideră că abordarea teritorială poate 
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constitui un mecanism eficient în vederea 
promovării dezvoltării, ocupării forței de 
muncă, educației și reducerii sărăciei, toate 
acestea reprezentând obiective centrale ale 
strategiei Europa 2020;

constitui un mecanism eficient în vederea 
promovării dezvoltării, ocupării durabile și 
decente a forței de muncă, educației și 
reducerii sărăciei, toate acestea 
reprezentând obiective centrale ale 
strategiei Europa 2020;

Or. el

Amendamentul 6
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că o abordare teritorială poate 
constitui un mecanism eficient în vederea 
promovării dezvoltării, ocupării forței de 
muncă, educației și reducerii sărăciei, toate 
acestea reprezentând obiective centrale ale 
strategiei Europa 2020;

2. consideră că abordarea teritorială ar 
trebui să constituie un mecanism eficient 
în vederea promovării dezvoltării, ocupării 
forței de muncă, educației și reducerii 
sărăciei, toate acestea reprezentând 
obiective centrale ale strategiei Europa 
2020;

Or. en

Amendamentul 7
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază faptul că lupta împotriva 
sărăciei include lupta împotriva excluderii 
sociale și că regiunile rurale cu o 
densitate scăzută a populației sau cu 
populație în vârstă trebuie să facă față 
unei scăderi a demografiei medicale, care 
ar putea fi compensată printr-o mai bună 
accesibilitate la tehnologiile în bandă 
largă și prin promovarea medicinei la 
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distanță;

Or. fr

Amendamentul 8
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că abordarea teritorială ar 
trebui să constituie un mecanism eficient 
de sprijin al IMM-urilor în vederea 
creării unor noi locuri de muncă durabile 
și a inițierii sau dezvoltării unor programe 
pentru formarea profesională;

Or. en

Amendamentul 9
Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că activitatea 
antreprenorială care vizează promovarea 
creșterii economice și a ocupării forței de 
muncă și exploatarea potențialului pot 
acționa dincolo de granițele teritoriale 
administrative; 

Or. fi

Amendamentul 10
Elisabeth Schroedter
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Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază faptul că indicatorii privind 
situația socială și a ocupării forței de 
muncă, precum venitul net ajustat obținut 
după transferurile sociale, ar trebui să 
completeze criteriul de eligibilitate PIB 
pentru fondurile structurale, inclusiv 
pentru FSE, întrucât indicatorul curent 
nu reflectă întotdeauna în mod adecvat 
nevoile speciale la nivel regional, în 
special la nivel NUTS 2;

Or. en

Amendamentul 11
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că o abordare teritorială 
integrată a FSE este vitală pentru punerea 
în aplicare a principiului subsidiarității 
prin intermediul guvernanței pe mai 
multe niveluri și subliniază importanța 
asigurării capacității adecvate la nivel local 
și regional;

3. consideră că o abordare teritorială 
integrată a FSE subliniază importanța 
asigurării capacității adecvate și a 
proprietății la nivel NUTS 2 local și 
regional; se asigură că implicarea 
partenerilor sociali și din societatea civilă 
în calitate de regiuni joacă un rol 
important în cadrul parteneriatului;

Or. en

Amendamentul 12
Frédéric Daerden

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că o abordare teritorială 
integrată a FSE este vitală pentru punerea 
în aplicare a principiului subsidiarității prin 
intermediul guvernanței pe mai multe 
niveluri și subliniază importanța asigurării 
capacității adecvate la nivel local și 
regional;

3. consideră că o abordare teritorială 
integrată a FSE și a altor fonduri europene
este vitală pentru punerea în aplicare a 
principiului subsidiarității prin intermediul 
guvernanței pe mai multe niveluri și 
subliniază importanța asigurării unei 
consolidări a capacității adecvate la nivel 
local și regional, în special prin stabilirea 
procedurilor de alocare a fondurilor;

Or. fr

Amendamentul 13
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că o abordare teritorială 
integrată a FSE este vitală pentru punerea 
în aplicare a principiului subsidiarității prin 
intermediul guvernanței pe mai multe 
niveluri și subliniază importanța asigurării 
capacității adecvate la nivel local și 
regional;

3. consideră că o abordare teritorială 
integrată a FSE este vitală pentru punerea 
în aplicare a principiului subsidiarității prin 
intermediul guvernanței pe mai multe 
niveluri și subliniază importanța asigurării 
capacității adecvate la nivel local, regional 
și micro-regional, atât în așezările 
urbane, cât și în cele rurale;

Or. en

Amendamentul 14
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că este extrem de important 
ca resursele umane, la fiecare nivel de 
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guvernare, care sunt responsabile cu 
planificarea și punerea în aplicare a 
acțiunilor care contribuie la politica de 
coeziune în contextul dezvoltării 
regionale, să fie instruite corespunzător;

Or. el

Amendamentul 15
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază importanța creării unor 
sinergii puternice între politica de 
coeziune și alte politici europene, pentru a 
proteja eficiența acesteia în abordarea 
provocărilor actuale privind ocuparea 
forței de muncă și situația socială;

Or. en

Amendamentul 16
Frédéric Daerden

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază faptul că, în cadrul creării 
și punerii în aplicare a politicii de 
coeziune, este important să se asigure un 
echilibru corect între controlul necesar al 
utilizării fondurilor și eficiența acestora;

Or. fr
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Amendamentul 17
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază faptul că strategiile macro-
regionale și cooperarea teritorială ar 
putea fi niște instrumente utile în 
identificarea și combaterea disparităților 
regionale, cum ar fi accesul la educație și 
locuri de muncă și pentru promovarea 
convergenței dintre regiunile europene;

Or. en

Amendamentul 18
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. remarcă faptul că există disparități 
sociale, precum și disparități privind 
ocuparea forței de muncă considerabile, 
atât între regiuni, cât și în interiorul 
acestora; consideră că este necesară 
adaptarea programelor la necesitățile 
regionale și subregionale și consideră că 
FSE trebuie să continue să sprijine 
dezvoltarea abordărilor locale în domeniul 
ocupării forței de muncă și în cel al 
incluziunii sociale;

4. remarcă faptul că există disparități 
sociale, precum și disparități privind 
ocuparea forței de muncă considerabile, 
atât între regiuni, cât și în interiorul 
acestora, care nu pot fi mereu reflectate de 
indicatorul actual PIB/locuitor; prin 
urmare, consideră că este necesară 
adaptarea programelor în special pentru a 
sprijini regiunile cele mai sărace și 
persoanele excluse din punct de vedere 
social, luând în considerare indicatorii 
care reflectă situația socială și pe cea 
referitoare la ocuparea forței de muncă și 
consideră că FSE trebuie să continue să 
sprijine dezvoltarea abordărilor locale în 
domeniul ocupării forței de muncă și în cel 
al incluziunii sociale, recunoscând în 
același timp valoarea adăugată a unei 
abordări intersectoriale;
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Or. en

Amendamentul 19
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. remarcă faptul că există disparități 
sociale, precum și disparități privind 
ocuparea forței de muncă considerabile, 
atât între regiuni, cât și în interiorul 
acestora; consideră că este necesară 
adaptarea programelor la necesitățile 
regionale și subregionale și consideră că 
FSE trebuie să continue să sprijine 
dezvoltarea abordărilor locale în 
domeniul ocupării forței de muncă și în 
cel al incluziunii sociale;

4. remarcă faptul că există disparități 
sociale, precum și disparități privind 
ocuparea forței de muncă considerabile, 
atât între regiuni, cât și în interiorul 
acestora; consideră că este necesară 
adaptarea programelor la necesitățile 
regionale și subregionale și consideră că 
FSE trebuie să fie văzut ca instrument 
principal în abordarea, la nivel local, a 
necesității de a crea oferte mai multe și 
mai bune de locuri de muncă, precum și a 
ocupării forței de muncă în cadrul 
grupurilor vulnerabile (femei, tineri, 
persoane cu handicap, minorități etc.), 
promovând astfel incluziunea socială;

Or. en

Amendamentul 20
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. remarcă faptul că există disparități 
sociale, precum și disparități privind 
ocuparea forței de muncă considerabile, 
atât între regiuni, cât și în interiorul 
acestora; consideră că este necesară 
adaptarea programelor la necesitățile 
regionale și subregionale și consideră că 
FSE trebuie să continue să sprijine 
dezvoltarea abordărilor locale în domeniul 

4. remarcă faptul că există disparități 
sociale, precum și disparități privind 
ocuparea forței de muncă considerabile, 
atât între regiuni, cât și în interiorul 
acestora; consideră că este necesară 
adaptarea programelor la necesitățile 
regionale și subregionale și că acestea 
trebuie să se concentreze asupra unui 
număr mic de priorități care să răspundă 
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ocupării forței de muncă și în cel al 
incluziunii sociale;

provocărilor cu care se confruntă și 
consideră că FSE trebuie să continue să 
sprijine dezvoltarea abordărilor locale în 
domeniul ocupării forței de muncă și în cel 
al incluziunii sociale;

Or. en

Amendamentul 21
Frédéric Daerden

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. remarcă faptul că există disparități 
sociale, precum și disparități privind 
ocuparea forței de muncă considerabile, 
atât între regiuni, cât și în interiorul 
acestora; consideră că este necesară 
adaptarea programelor la necesitățile 
regionale și subregionale și consideră că 
FSE trebuie să continue să sprijine 
dezvoltarea abordărilor locale în domeniul 
ocupării forței de muncă și în cel al 
incluziunii sociale;

4. remarcă faptul că există disparități 
sociale, precum și disparități privind 
ocuparea forței de muncă considerabile, 
atât între regiuni, cât și în interiorul 
acestora; consideră că este necesară 
adaptarea programelor la necesitățile 
regionale și subregionale și consideră că 
FSE și celelalte fonduri ale UE trebuie să 
continue să sprijine dezvoltarea abordărilor 
locale în domeniul ocupării forței de 
muncă, în special în cazul tinerilor, în cel 
al incluziunii sociale și în cel al luptei 
împotriva sărăciei;

Or. fr

Amendamentul 22
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. remarcă faptul că există disparități 
sociale, precum și disparități privind 
ocuparea forței de muncă considerabile, 
atât între regiuni, cât și în interiorul

4. remarcă faptul că există disparități 
sociale, precum și disparități privind 
ocuparea forței de muncă considerabile 
între regiuni și în interiorul regiunilor, la 
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acestora; consideră că este necesară 
adaptarea programelor la necesitățile 
regionale și subregionale și consideră că 
FSE trebuie să continue să sprijine 
dezvoltarea abordărilor locale în domeniul 
ocupării forței de muncă și în cel al 
incluziunii sociale;

nivel micro-regional; consideră că este 
necesară adaptarea programelor la 
necesitățile regionale și subregionale și 
consideră că FSE trebuie să continue să 
sprijine dezvoltarea abordărilor locale în 
domeniul ocupării forței de muncă și în cel 
al incluziunii sociale;

Or. en

Amendamentul 23
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. remarcă faptul că există disparități 
sociale, precum și disparități privind 
ocuparea forței de muncă considerabile, 
atât între regiuni, cât și în interiorul 
acestora; consideră că este necesară 
adaptarea programelor la necesitățile 
regionale și subregionale și consideră că 
FSE trebuie să continue să sprijine 
dezvoltarea abordărilor locale în domeniul 
ocupării forței de muncă și în cel al 
incluziunii sociale;

4. remarcă faptul că există disparități 
sociale, precum și disparități privind 
ocuparea forței de muncă considerabile, 
atât între regiuni, cât și în interiorul 
acestora; consideră că este necesară 
adaptarea programelor la necesitățile 
regionale și subregionale și consideră că 
FSE trebuie să continue să sprijine 
dezvoltarea abordărilor locale în domeniul 
ocupării forței de muncă și în cel al 
incluziunii sociale și medicale;

Or. fr

Amendamentul 24
Tamás Deutsch

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că, pentru a da răspunsuri 
mai adaptate la necesitățile regionale și 
subregionale și pentru a spori astfel 
eficiența fondurilor UE, este necesară o 
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flexibilitate sporită în stabilirea 
participației minime pentru alocarea FSE 
în cele trei categorii de regiuni; consideră 
că pragurile minime rigide care nu 
reflectă elementele specifice ale regiunilor 
pot duce la cheltuirea ineficientă a 
resurselor, ceea ce ar trebui evitat;

Or. en

Amendamentul 25
Tamás Deutsch

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. consideră că, pentru a combate în mod 
adecvat disparitățile sociale și economice, 
este important ca programarea să țină 
cont de complementaritățile dintre tipurile 
de măsuri „hard” (de tip FEDR, de 
exemplu infrastructura) și „soft” (mai 
mult de tip FSE, de exemplu formare); 
consideră că măsurile adecvate pentru 
cerințele de concentrare tematică ar 
trebui să ia în considerare aceste 
necesități și să permită ca resursele 
complementare adecvate să fie utilizate în 
special în domeniul educației și al 
infrastructurii în sectorul sănătății; 

Or. en

Amendamentul 26
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că o prioritate esențială o 
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reprezintă formarea profesională 
semnificativă și integrată, precum și 
consolidarea accesului la informație, 
pentru toate părțile interesate, cu privire 
la valorificarea mai bună a resurselor 
europene pentru dezvoltarea regională;

Or. el

Amendamentul 27
Frédéric Daerden

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită Comisiei să precizeze care sunt 
modalitățile de alocare a mijloacelor în 
cadrul politicii de coeziune pentru lupta 
împotriva șomajului în rândul tinerilor și 
împotriva sărăciei;

Or. fr

Amendamentul 28
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază faptul că răspunsul eficient 
la multe probleme din domeniul 
excluderii sociale și al sărăciei are nevoie 
de o abordare ajustată și diferențiată, care 
trebuie să ia în considerare nevoile 
specifice ale unui anumit teritoriu, cum ar 
fi zonele metropolitane sau rurale;

Or. en
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Amendamentul 29
Frédéric Daerden

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. consideră esențial ca politica de 
coeziune să acopere întreg teritoriul 
Uniunii și susține în acest sens 
propunerea Comisiei de a crea o categorie 
de regiuni intermediare;

Or. fr

Amendamentul 30
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. consideră că mobilitatea muncitorilor 
și a tinerilor absolvenți ar putea fi o 
soluție pentru deficitul regional și local pe 
piața muncii și încurajează statele 
membre și regiunile să se folosească de 
această mobilitate într-un mod mai 
eficient, pentru a încuraja dezvoltarea 
teritorială și coeziunea;

Or. en

Amendamentul 31
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 4c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. consideră esențial ca acțiunile 
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sprijinite de FSE să fie coordonate la 
diferite niveluri ale politicii, pentru a se 
permite o abordare teritorială eficientă; în 
special, consideră necesar ca serviciile 
educaționale și facilitățile la nivel local să 
fie legate de nevoile pieței muncii;

Or. en

Amendamentul 32
Frédéric Daerden

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că este important ca 
programele operaționale și contractele de 
parteneriat să ofere o analiză cuprinzătoare 
a disparităților și a necesităților de 
dezvoltare ale teritoriilor, precum și 
strategii integrate de abordare a nevoilor 
specifice ale ariilor geografice cele mai 
afectate de șomaj și sărăcie sau ale 
grupurilor-țintă amenințate în cea mai 
mare măsură de discriminare sau 
excludere socială, având în vedere în 
special comunitățile marginalizate;

5. consideră că este important ca 
programele operaționale și contractele de 
parteneriat să ofere o analiză cuprinzătoare 
a disparităților și a necesităților de 
dezvoltare ale teritoriilor, precum și 
strategii integrate de abordare a nevoilor 
regionale și locale specifice, de exemplu 
pentru a crea locuri de muncă sau pentru 
a reduce sărăcia și pentru a lupta 
împotriva discriminărilor și excluderii 
sociale; în acest context, trebuie să se 
acorde o atenție deosebită comunităților 
marginalizate;

Or. fr

Amendamentul 33
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că este important ca 
programele operaționale și contractele de 
parteneriat să ofere o analiză cuprinzătoare 

5. consideră că este important ca 
programele operaționale și contractele de 
parteneriat să ofere o analiză cuprinzătoare 
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a disparităților și a necesităților de 
dezvoltare ale teritoriilor, precum și
strategii integrate de abordare a nevoilor 
specifice ale ariilor geografice cele mai 
afectate de șomaj și sărăcie sau ale 
grupurilor-țintă amenințate în cea mai mare 
măsură de discriminare sau excludere 
socială, având în vedere în special 
comunitățile marginalizate;

a disparităților și a necesităților de 
dezvoltare ale teritoriilor, identificate de 
indicatorii care reflectă situația socială și 
situația ocupării forței de muncă și ca 
strategiile integrate să abordeze nevoile
specifice ale ariilor geografice cele mai 
afectate de șomaj și sărăcie sau ale 
grupurilor-țintă amenințate în cea mai mare 
măsură de discriminare sau excludere 
socială, având în vedere în special 
comunitățile marginalizate;

Or. en

Amendamentul 34
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că este important ca 
programele operaționale și contractele de 
parteneriat să ofere o analiză cuprinzătoare 
a disparităților și a necesităților de 
dezvoltare ale teritoriilor, precum și 
strategii integrate de abordare a nevoilor 
specifice ale ariilor geografice cele mai 
afectate de șomaj și sărăcie sau ale 
grupurilor-țintă amenințate în cea mai mare 
măsură de discriminare sau excludere 
socială, având în vedere în special 
comunitățile marginalizate;

5. consideră că este important ca 
programele operaționale și contractele de 
parteneriat să ofere o analiză cuprinzătoare 
a disparităților și a necesităților de 
dezvoltare ale teritoriilor, precum și 
strategii integrate, care implică fonduri 
relevante (cum ar fi FEDR), pentru 
abordarea nevoilor specifice ale ariilor 
geografice cele mai afectate de șomaj și 
sărăcie sau ale grupurilor-țintă amenințate 
în cea mai mare măsură de discriminare 
sau excludere socială, având în vedere în 
special comunitățile marginalizate, cum ar 
fi populația romă în mai multe state 
membre;

Or. en

Amendamentul 35
Philippe Boulland
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că este important ca 
programele operaționale și contractele de 
parteneriat să ofere o analiză cuprinzătoare 
a disparităților și a necesităților de 
dezvoltare ale teritoriilor, precum și 
strategii integrate de abordare a nevoilor 
specifice ale ariilor geografice cele mai 
afectate de șomaj și sărăcie sau ale 
grupurilor-țintă amenințate în cea mai mare 
măsură de discriminare sau excludere 
socială, având în vedere în special 
comunitățile marginalizate;

5. consideră că este important ca 
programele operaționale și contractele de 
parteneriat să ofere o analiză cuprinzătoare 
a disparităților și a necesităților de 
dezvoltare ale teritoriilor, precum și 
strategii integrate de abordare a nevoilor 
specifice ale ariilor geografice cele mai 
afectate de șomaj și sărăcie și de 
deșertificarea medicală sau ale grupurilor-
țintă amenințate în cea mai mare măsură de
discriminare sau excludere socială, având 
în vedere în special comunitățile 
marginalizate;

Or. fr

Amendamentul 36
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. crede că este deosebit de importantă 
promovarea schimbului de bune practici 
între statele membre în contextul unei 
planificări pe termen lung, semnificative 
și eficiente, a dezvoltării teritoriale și prin 
sprijinirea dezvoltării decente și durabile 
a forței de muncă, în vederea prevenirii și 
combaterii sărăciei și șomajului;

Or. el

Amendamentul 37
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian Harkin
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Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că programele și proiectele 
operaționale trebuie să fie elaborate și 
puse în aplicare la un nivel adecvat și că 
trebuie să se acorde atenție rolului 
orașelor, teritoriilor geografice 
funcționale și zonelor care se confruntă 
cu anumite probleme geografice sau 
demografice specifice

Or. en

Amendamentul 38
Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. reamintește că trebuie depuse eforturi 
pentru a garanta încadrarea în muncă și 
integrarea pe piața muncii a persoanelor 
celor mai defavorizate;

Or. fi

Amendamentul 39
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. consideră capacitatea instituțională la 
diferite niveluri de intervenție ca fiind un 
element semnificativ care asigură 
succesul aplicării abordării teritoriale; 



AM\900867RO.doc 21/24 PE488.029v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 40
Frédéric Daerden

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită statelor membre să asigure un 
dialog deschis cu părțile interesate în 
vederea pregătirii contractelor de 
parteneriat și a programelor operaționale; 
consideră că este esențială construirea 
încrederii reciproce între părțile interesate, 
în vederea utilizării eficiente a abordării 
teritoriale pentru acțiunile finanțate din 
FSE.

6. solicită statelor membre să asigure un 
dialog deschis cu toate părțile interesate, în 
special cu autoritățile locale, partenerii 
sociali sau organizațiile 
neguvernamentale active în lupta 
împotriva sărăciei, în vederea pregătirii 
contractelor de parteneriat și a programelor 
operaționale; consideră că este esențială 
construirea încrederii reciproce și a 
cooperării între toate aceste părți 
interesate, în vederea utilizării eficiente a 
abordării teritoriale pentru acțiunile 
finanțate din FSE

Or. fr

Amendamentul 41
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită statelor membre să asigure un 
dialog deschis cu părțile interesate în 
vederea pregătirii contractelor de 
parteneriat și a programelor operaționale; 
consideră că este esențială construirea 
încrederii reciproce între părțile interesate, 
în vederea utilizării eficiente a abordării 
teritoriale pentru acțiunile finanțate din 
FSE;

6. solicită statelor membre să asigure un 
dialog deschis cu părțile interesate în 
vederea pregătirii contractelor de 
parteneriat și a tuturor programelor 
operaționale, astfel cum se prevede în
„Documentul de lucru al serviciilor 
Comisiei privind principiul 
parteneriatului pentru punerea în 
aplicare a fondurilor din cadrul strategic 
comun – elemente pentru un cod 
european de conduită privind 
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parteneriatul” (SWD(2012) 106 final)
consideră că este esențială construirea 
încrederii reciproce între părțile interesate 
și garantarea consultării și implicării în 
programarea organizațiilor 
neguvernamentale care reprezintă 
societatea civilă, în special în domenii 
precum mediul, incluziunea socială, 
egalitatea de gen și egalitatea de șanse, în 
vederea utilizării eficiente a abordării 
teritoriale pentru acțiunile finanțate din 
FSE;

Or. en

Amendamentul 42
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. amintește importanța facilitării 
punerii în aplicare a platformelor de 
coordonare pentru proiectele inovatoare 
care au obținut rezultate excelente în 
lupta împotriva excluderii sociale și 
medicale;

Or. fr

Amendamentul 43
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită statelor membre să 
îmbunătățească condițiile existente pentru 
antreprenorii noi, pentru a asigura o mai 
bună exploatare a potențialului ridicat al 
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acestora în crearea de noi locuri de 
muncă durabile; 

Or. en

Amendamentul 44
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită Comisiei Europene să prezinte 
un plan pentru facilitarea utilizării 
eficiente a FSE de către acele țări care se 
confruntă cu probleme financiare majore;

Or. en

Amendamentul 45
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. sprijină propunerea privind crearea de 
regiuni intermediare, care să contribuie la 
asigurarea unui răspuns proporțional și 
specific pentru situația regiunilor în care 
VNB crește, precum și a regiunilor în 
care VNB scade;

Or. en

Amendamentul 46
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6b. solicită statelor membre și Comisiei 
Europene să dezvolte recomandări 
adecvate pentru consolidarea unei 
abordări a politicii, bazată pe rezultate și 
probe documentate, pentru a spori 
punerea eficientă în aplicare a politicii de 
coeziune.

Or. en


