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Amendamentul 1
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută strategia înnoită a Comisiei 
pentru regiunile ultraperiferice ale UE 
(RUP), care vizează performanţa RUP în 
cadrul în cadrul obiectivelor Strategiei 
Europa 2020, şi anume creşterea 
inteligentă, durabilă şi incluzivă; 
subliniază avantajele dezvoltării unei 
politici de vecinătate axate pe emergenţa 
pieţelor regionale integrate în mod 
adecvat; menţionează că aplicarea 
Strategiei Europa 2020 ar trebui să fie 
adaptată realităţii specifice regiunilor 
ultraperiferice;

1. recomandă ca politica de coeziune să
fie adaptată pentru regiunile 
ultraperiferice, astfel cum se menţionează 
la articolul 349 din tratat, prin adoptarea 
unor măsuri specifice; susţine strategia 
UE pentru regiunile ultraperiferice, dar 
critică ferm reducerile fondurilor 
specifice pentru regiunile ultraperiferice 
propuse de Comisie, reprezentând o 
diminuare de peste 40 %; invită Comisia 
să propună măsuri permanente care să 
beneficieze de o finanţare 
corespunzătoare, capabile să se adapteze 
necesităţilor fiecărei regiuni 
ultraperiferice, ajutându-le astfel să 
depăşească aceste constrângeri 
permanente cu care se confruntă;

Or. pt

Amendamentul 2
Lambert van Nistelrooij
Rosa Estaràs Ferragut
în numele Comisiei pentru dezvoltare regională

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită strategii de specializare 
inteligentă şi investiţii pe termen lung în 
regiunile ultraperiferice şi în cadrul 
strategiei UE 2020 şi al fondurilor de 
coeziune şi să asigure o participare activă 
la proiectele pilot;
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Amendamentul 3
Cristina Gutiérrez-Cortines
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. insistă asupra necesităţii de a analiza 
factorii de creştere din aceste regiuni care 
suferă de dificultăţi structurale, prin 
identificarea unor strategii care să ofere 
posibilitatea de a îmbunătăţi 
competitivitatea acestora, precum şi a 
altor strategii care vizează reducerea 
dependenţei acestora; consideră că este 
fundamental să se identifice proiecte 
strategice prin intermediul unor analize 
aprofundate ex-ante şi ex-post, care sunt 
esenţiale pentru determinarea impactului 
socioeconomic al unor asemenea 
proiecte; în plus, favorizează includerea 
în asemenea analize a unei varietăţi de 
actori regionali, locali şi din societatea 
civilă, care deţin cunoştinţe reale despre 
punctele forte, precum şi despre punctele 
slabe ale acestor regiuni;

Or. es

Amendamentul 4
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. consideră că principalele puncte slabe 
ale regiunilor ultraperiferice includ 
gestionarea resurselor acestora, consideră 
că este necesară dotarea acestora cu 
elemente suficiente care să le permită 
gestionarea investiţiilor, în special 
referitoare la infrastructură care nu se 
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referă doar la transport, ci şi la 
gestionarea apei, energiei şi deşeurilor;

Or. es

Amendamentul 5
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. subliniază necesitatea de a stabili o 
legătură clară între obiective şi fonduri şi 
constată cu îngrijorare faptul că, în noua 
propunere a Comisiei privind viitorul 
cadru financiar multianual care începe în 
anul 2014, politica de coeziune este una 
dintre politicile cele mai afectate de 
reduceri şi că, în consecinţă, resursele 
alocate dezvoltării regiunilor 
ultraperiferice se vor diminua cu 7,5 %, 
cu 70 de milioane mai puţin decât 
resursele alocate în perioada anterioară;

Or. es

Amendamentul 6
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită o mai bună integrare a RUP în 
Uniune şi în zonele geografice ale acesteia; 
evidenţiază în acest context potenţialul 
regiunilor ultraperiferice de a juca rolul 
unor „punţi de cunoaştere” între Europa şi 
ţările terţe, şi solicită Uniunii şi statelor 
membre să ia în considerare rolul 
important al RUP atunci când tratează cu 
ţări terţe;

2. solicită o mai bună integrare a RUP în 
Uniune şi în zonele geografice ale acesteia; 
evidenţiază în acest context potenţialul 
regiunilor ultraperiferice de a juca rolul 
unor „punţi de cercetare, cunoaştere şi 
inovare” între Europa şi ţările terţe, şi 
solicită Uniunii şi statelor membre să ia în 
considerare rolul important al RUP atunci 
când tratează cu ţări terţe;
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Amendamentul 7
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. îşi exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că în unele regiuni, în special în 
regiunile ultraperiferice, resursele 
financiare ale Uniunii nu au fost 
suficiente pentru a contracara efectele 
negative ale pieţei unice, UEM şi ale 
liberalizării comerţului internaţional;

Or. pt

Amendamentul 8
Patrizia Toia

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Comisia şi statele membre să 
utilizeze caracteristicile geografice şi 
teritoriale ale regiunilor ultraperiferice 
pentru a permite acestor regiuni să 
contribuie la realizarea obiectivelor 
stabilite în strategia 2020, adaptând chiar 
şi programele europene conform 
particularităţilor acestora;

Or. it

Amendamentul 9
Maria Da Graça Carvalho
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recunoaşte necesitatea deblocării 
potenţialului inovativ şi a spiritului 
antreprenorial al RUP, în special prin 
intermediul reţelelor de schimb; constată 
cu îngrijorare participarea scăzută a RUP 
în cadrul programului-cadru de cercetare; 
solicită adaptarea politicii de coeziune şi a 
politicilor de cercetare şi inovare la nevoile 
specifice ale RUP;

3. recunoaşte necesitatea deblocării 
potenţialului inovativ şi a spiritului 
antreprenorial al RUP, în special prin 
intermediul reţelelor de schimb; constată 
cu îngrijorare participarea scăzută a RUP 
în cadrul programului-cadru de cercetare; 
solicită adaptarea politicii de coeziune şi a 
politicilor de cercetare şi inovare la nevoile 
specifice ale RUP; solicită dezvoltarea 
sinergiilor dintre programul-cadru de 
cercetare – Orizont 2020 – şi fondurile 
structurale pentru a încuraja participarea 
unităţilor de excelenţă nou înfiinţate şi 
pentru a creşte investiţiile în formarea 
profesională;

Or. pt

Amendamentul 10
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că utilizarea 
instrumentelor politicii de coeziune ar 
trebui să fie adaptată economiilor lor, 
ţinându-se seama de importanţa 
întreprinderilor mici şi mijlocii din aceste 
regiuni şi de nevoia de competitivitate;

4. subliniază faptul că utilizarea 
instrumentelor politicii de coeziune ar 
trebui să fie adaptată economiilor lor, 
ţinându-se seama de importanţa 
întreprinderilor mici şi mijlocii din aceste 
regiuni şi de nevoia de competitivitate şi de 
ocupare a forţei de muncă;

Or. pl

Amendamentul 11
Inês Cristina Zuber
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Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază importanţa susţinerii 
întreprinderilor mici şi mijlocii prin 
alocarea de fonduri europene, care 
vizează dezvoltarea sectorului de 
producţie în regiunile ultraperiferice şi ca 
mijloc de promovare a drepturilor 
lucrătorilor, îmbunătăţind astfel 
produsele specifice regiunii şi economia 
locală;

Or. pt

Amendamentul 12
Maria Da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. constată cu îngrijorare efectele 
schimbărilor climatice în RUP, în special 
nivelul crescut al apelor; solicită UE să 
abordeze aceste chestiuni în cadrul 
strategiei sale privind schimbările 
climatice;

5. constată cu îngrijorare efectele 
schimbărilor climatice în RUP, în special 
nivelul crescut al apelor; solicită UE să 
abordeze aceste chestiuni în cadrul 
strategiei sale privind schimbările 
climatice; recomandă utilizarea 
corespunzătoare a resurselor energetice şi 
dezvoltarea potenţialului energiei din 
surse regenerabile;

Or. pt

Amendamentul 13
Lambert van Nistelrooij
Rosa Estaràs Ferragut
în numele Comisiei pentru dezvoltare regională

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. constată cu îngrijorare efectele 
schimbărilor climatice în RUP, în special 
nivelul crescut al apelor; solicită UE să 
abordeze aceste chestiuni în cadrul 
strategiei sale privind schimbările 
climatice;

5. constată cu îngrijorare efectele 
schimbărilor climatice în RUP, în special 
nivelul crescut al apelor; solicită UE să 
abordeze aceste chestiuni în cadrul 
strategiei sale de prevenire şi de răspuns 
privind schimbările climatice;

Or. en

Amendamentul 14
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reaminteşte faptul că o atenţie specială 
trebuie acordată integrării regiunilor 
ultraperiferice pe piaţa digitală unică; 
consideră că tehnologiile wireless, inclusiv 
prin satelit, pot oferi cetăţenilor din 
regiunile ultraperiferice acces imediat, 
indiferent de loc, la internet în bandă largă.

6. consideră că este necesar să ajute 
statele membre să se asigure că locuitorii 
acestor regiuni au acces deplin la 
informaţii şi la mijloacele de comunicare 
oferite de noile tehnologii, de exemplu 
tehnologiile de bandă largă, tehnologiile 
wireless, inclusiv prin satelit, şi, în special, 
acces la internet în bandă largă.

Or. pt

Amendamentul 15
Silvia-Adriana Ţicău

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reaminteşte faptul că o atenţie specială 
trebuie acordată integrării regiunilor 
ultraperiferice pe piaţa digitală unică; 
consideră că tehnologiile wireless, inclusiv 
prin satelit, pot oferi cetăţenilor din 

6. reaminteşte faptul că o atenţie specială 
trebuie acordată integrării regiunilor 
ultraperiferice pe piaţa digitală unică; 
consideră că tehnologiile wireless, inclusiv 
prin satelit, pot oferi cetăţenilor din 
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regiunile ultraperiferice acces imediat, 
indiferent de loc, la internet în bandă largă.

regiunile ultraperiferice acces imediat, 
indiferent de loc, la internet în bandă largă; 
solicită Comisiei şi statelor membre să se 
asigure că toţi cetăţenii din regiunile 
ultraperiferice vor avea acces la internet 
în bandă largă până în 2013.

Or. ro

Amendamentul 16
Patrizia Toia

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reaminteşte faptul că o atenţie specială 
trebuie acordată integrării regiunilor 
ultraperiferice pe piaţa digitală unică; 
consideră că tehnologiile wireless, inclusiv 
prin satelit, pot oferi cetăţenilor din 
regiunile ultraperiferice acces imediat, 
indiferent de loc, la internet în bandă largă.

6. reaminteşte faptul că o atenţie specială 
trebuie acordată integrării regiunilor 
ultraperiferice pe piaţa digitală unică; 
consideră că tehnologiile wireless, inclusiv 
prin satelit, pot oferi cetăţenilor din 
regiunile ultraperiferice acces imediat, 
indiferent de loc, la internet în bandă largă 
precum şi promovării creşterii economice 
prin intermediul digitalizării serviciilor
disponibile pentru IMM-uri;

Or. it

Amendamentul 17
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reaminteşte faptul că o atenţie specială 
trebuie acordată integrării regiunilor 
ultraperiferice pe piaţa digitală unică; 
consideră că tehnologiile wireless, inclusiv 
prin satelit, pot oferi cetăţenilor din 
regiunile ultraperiferice acces imediat, 

6. reaminteşte faptul că o atenţie specială 
trebuie acordată integrării regiunilor 
ultraperiferice pe piaţa digitală unică; 
consideră că tehnologiile informaţionale 
şi de comunicare pot oferi cetăţenilor din 
regiunile ultraperiferice acces imediat, 
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indiferent de loc, la internet în bandă largă. indiferent de loc, la infrastructura în 
bandă largă.

Or. pl

Amendamentul 18
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. având în vedere faptul că economia
digitală este, fără îndoială, un factor de
dezvoltare economică în Uniunea 
Europeană, recunoaşte în acelaşi timp,
efectele problemei tot mai acute a 
excluderii digitale, care poate deveni un 
obstacol important în calea dezvoltării;

Or. pl

Amendamentul 19
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază importanţa îmbunătăţirii 
serviciilor publice pentru coeziunea 
economică şi socială a regiunilor 
ultraperiferice, în special a transportului 
aerian şi a celui maritim, a energiei, 
comunicării şi cercetării;

Or. pt

Amendamentul 20
Silvia-Adriana Ţicău
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Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că dezvoltarea serviciilor 
transfrontaliere de guvernare electronică 
va contribui la integrarea regiunilor 
ultraperiferice pe piaţa internă a UE.

Or. ro


