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Amendamentul 1
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât politica de coeziune 
contribuie la atingerea obiectivelor 
UE 2020 privind creșterea inteligentă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii;

Or. en

Amendamentul 2
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât politica de coeziune, care 
reprezintă principala politică de dezvoltare 
a UE, contribuie la depășirea crizei 
economice în majoritatea statelor membre;

E. întrucât politica de coeziune, care 
reprezintă principala politică de dezvoltare 
a UE, contribuie la depășirea crizei 
economice în majoritatea statelor membre; 
întrucât, din acest motiv, beneficiile 
politicii de coeziune nu ar trebui puse în 
pericol de un mecanism precum 
condiționalitatea macroeconomică;

Or. en

Amendamentul 3
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Subtitlul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Asigurarea începerii la timp a noii perioade 
de programare pentru politica de coeziune

Asigurarea începerii eficiente și la timp a 
noii perioade de programare pentru politica 
de coeziune

Or. en

Amendamentul 4
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. recunoaște faptul că, din finanțarea 
alocată politicii de coeziune, în ultimii ani 
au fost investite miliarde de euro în crearea 
de noi locuri de muncă, în sprijinirea 
întreprinderilor inovatoare și în dezvoltarea 
de legături de transport în întreaga UE;

1. recunoaște faptul că, din finanțarea 
alocată politicii de coeziune, în ultimii ani 
au fost investite miliarde de euro în crearea 
de noi locuri de muncă, în sprijinirea 
întreprinderilor inovatoare și în sporirea 
accesibilității în întreaga UE; susține că 
investițiile în domeniul mediului, al 
energiei, al deșeurilor și al apei, care, de 
asemenea, au fost substanțiale, trebuie 
ajustate în continuare în vederea 
îndeplinirii obiectivelor privind protecția 
și conservarea mediului;

Or. en

Amendamentul 5
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. cu toate acestea, subliniază faptul că 
între regiunile din UE continuă să existe 
disparități și că, în unele cazuri, acestea se 
extind, precum și faptul că investițiile 

2. cu toate acestea, subliniază faptul că 
între regiunile din UE continuă să existe 
disparități și că, în unele cazuri, acestea se 
extind, precum și faptul că investițiile 
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permanente realizate din finanțarea 
acordată de UE la nivel regional sunt 
extrem de importante pentru a se asigura 
acordarea unui sprijin neîntrerupt zonelor 
care au nevoie de regenerare economică și 
socială;

permanente realizate din finanțarea 
acordată de UE la nivel regional sunt 
extrem de importante pentru a se asigura 
acordarea unui sprijin neîntrerupt zonelor 
care au nevoie de regenerare economică,
socială și ecologică;

Or. en

Amendamentul 6
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. cu toate acestea, subliniază faptul că 
între regiunile din UE continuă să existe 
disparități și că, în unele cazuri, acestea se 
extind, precum și faptul că investițiile 
permanente realizate din finanțarea 
acordată de UE la nivel regional sunt 
extrem de importante pentru a se asigura 
acordarea unui sprijin neîntrerupt zonelor 
care au nevoie de regenerare economică și 
socială;

2. cu toate acestea, subliniază faptul că 
între regiunile din UE continuă să existe 
disparități și că, în unele cazuri, acestea se 
extind, precum și faptul că investițiile 
permanente realizate din finanțarea 
acordată de UE la nivel local și regional 
sunt extrem de importante pentru a se 
asigura acordarea unui sprijin neîntrerupt 
zonelor care au nevoie de regenerare 
economică și socială;

Or. en

Amendamentul 7
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază importanța politicii de 
coeziune pentru toate regiunile Uniunii 
Europene ca instrument de reducere a 
disparităților încă existente în ceea ce 
privește dezvoltarea numeroaselor regiuni 
și a întârzierii în dezvoltare a celor mai 



PE521.786v01-00 6/44 AM\1007215RO.doc

RO

defavorizate regiuni, precum și 
necesitatea de a se acorda o atenție 
deosebită, în conformitate cu dispozițiile 
din tratat, zonelor rurale, zonelor cu 
handicapuri naturale sau demografice 
grave și permanente, cum ar fi regiunile 
cele mai nordice cu o densitate foarte 
scăzută a populației și regiunile insulare, 
transfrontaliere și muntoase, alături de 
regiunile ultraperiferice ale Uniunii 
Europene;

Or. pt

Amendamentul 8
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază faptul că politica de 
coeziune trebuie să abordeze problema 
șomajului în rândul tinerilor, aflat în 
creștere în Uniunea Europeană;

Or. en

Amendamentul 9
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța asigurării faptului 
că statele membre și regiunile sunt în 
măsură să implementeze cât mai repede 
posibil din primele lunii ale anului 2014 
noua rundă a finanțării politicii de 
coeziune;

3. subliniază că, în contextul actual al 
crizei, fondurile alocate politicii de 
coeziune reprezintă în anumite state 
membre principala, dacă nu chiar 
singura, sursă de investiții; în această 
privință, subliniază importanța asigurării 
faptului că statele membre și regiunile sunt 
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în măsură să implementeze cât mai repede 
posibil din primele luni ale anului 2014 
noua rundă a finanțării politicii de 
coeziune;

Or. en

Amendamentul 10
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. pentru ca acest lucru să aibă loc, 
subliniază faptul că trebuie să se încheie 
cât mai curând posibil negocierile privind 
RDC;

4. subliniază că, pentru ca acest lucru să 
aibă loc, trebuie să se încheie cât mai 
curând posibil negocierile privind RDC, 
respectându-se pe deplin procedura 
legislativă ordinară;

Or. en

Amendamentul 11
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. regretă că reglementările privind 
viitoarea politică de coeziune, precum și 
acordul privind CFM nu au fost adoptate 
mai devreme de Consiliu și de Parlament; 
consideră că adoptarea târzie împiedică 
statele membre și autoritățile regionale să 
anticipeze și să elaboreze acorduri de 
parteneriat și programe operaționale; este 
de părere că procedurile 
interinstituționale nu răspund 
întotdeauna nevoii de o dezbatere 
transparentă;
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Or. en

Amendamentul 12
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază necesitatea adoptării imediate
a cadrului financiar multianual (CFM), 
astfel încât bugetul pentru politica de 
coeziune să fie stabilit și programele să 
poată fi demarate la timp;

5. subliniază necesitatea adoptării de către 
Consiliu și de Parlamentul European, cât 
mai repede după încheierea negocierilor 
privind dosarele sectoriale, a cadrului 
financiar multianual (CFM), astfel încât 
bugetul pentru politica de coeziune să fie 
stabilit și programele să poată fi demarate 
la timp;

Or. en

Amendamentul 13
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. constată, de asemenea, că, pe lângă 
începerea eficientă și la timp a noii 
perioade de programare pentru politica de 
coeziune, asigurarea unor acorduri de 
parteneriat și a unor programe 
operaționale de calitate trebuie să fie de o 
importanță primordială pentru a garanta 
utilizarea fondurilor la capacitate maximă
pe termen lung;

Or. en
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Amendamentul 14
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază că este necesar ca în cadrul 
financiar multianual (CFM) să nu se 
prevadă sancționarea regiunilor cu deficit 
excesiv;

Or. en

Amendamentul 15
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută îmbunătățirile aduse 
regulamentului care vor introduce o 
abordare mai solidă și mai integrată a 
finanțării politicii de coeziune prin 
intermediul cadrului strategic comun; 
recunoaște faptul că este esențial să se 
garanteze că proiectele au un impact mai 
mare și produc rezultate concrete;

6. salută îmbunătățirile aduse 
regulamentului care vor introduce o 
abordare mai solidă și mai integrată a 
finanțării politicii de coeziune prin 
intermediul cadrului strategic comun; 
recunoaște faptul că este esențial să se 
garanteze că proiectele au un impact mai 
mare și produc rezultate concrete; solicită 
statelor membre să introducă și mai multe 
măsuri de simplificare a birocrației și a 
gestionării programelor, care ar facilita 
implementarea și retragerea fondurilor;

Or. en

Amendamentul 16
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută propunerile de introducere a unor 
măsuri de simplificare prin intermediul 
RDC în scopul reducerii sarcinilor 
administrative; consideră că simplificarea 
procesului pentru solicitanți și autoritățile 
de management va aduce valoare adăugată 
finanțării acordate de UE;

7. salută propunerile de introducere a unor 
măsuri de simplificare prin intermediul 
RDC în scopul reducerii sarcinilor 
administrative; consideră că simplificarea 
procesului pentru solicitanți, beneficiari și
autoritățile de management va aduce 
valoare adăugată finanțării acordate de UE;

Or. en

Amendamentul 17
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. atrage atenția asupra consolidării 
implicării în cadrul parteneriatelor și 
asupra Codului european de conduită în 
materie de parteneriat, care recunoaște 
rolul esențial al actorilor locali și 
regionali, precum și al organizațiilor 
societății civile pentru implementarea cu 
succes a măsurilor pe teren;

Or. en

Amendamentul 18
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. recunoaște faptul că politica de coeziune 
poate contribui în mod semnificativ la 
realizarea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020 și, prin urmare, subliniază 

8. recunoaște faptul că politica de coeziune 
poate contribui în mod semnificativ la 
realizarea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020 și, prin urmare, subliniază 
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importanța alinierii politicii de coeziune cu 
obiectivele Strategiei Europa 2020 prin 
concentrarea tematică asupra unui număr 
limitat de obiective; subliniază faptul că ar 
trebui să se adopte o abordare flexibilă în 
acest sens pentru a răspunde nevoilor 
locale și regionale;

importanța alinierii politicii de coeziune cu 
obiectivele Strategiei Europa 2020 prin 
concentrarea tematică asupra unui număr 
limitat de obiective; subliniază faptul că 
această abordare asigură suficientă
flexibilitate pentru a răspunde nevoilor 
locale și regionale;

Or. en

Amendamentul 19
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. salută alocarea pentru FSE a unei 
cote minime din fondurile politicii de 
coeziune, ținându-se astfel seama de 
portofoliul extins și de importanța acestui 
fond, în special în vremuri de criză;

Or. en

Amendamentul 20
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază importanța Strategiei de 
specializare inteligentă ca modalitate de 
completare a obiectivelor Strategiei 
Europa 2020 în materie de creștere 
economică, prin concentrarea asupra 
identificării și maximizării domeniilor de 
forță competitivă, prin schimbul de bune 
practici și prin integrarea cercetării, a 
inovării și a educației în cadrul unor 
parteneriate la nivelul UE;

9. subliniază importanța Strategiei de 
specializare inteligentă ca modalitate de 
completare a obiectivelor Strategiei 
Europa 2020 în materie de creștere 
economică, prin concentrarea asupra 
identificării și maximizării domeniilor de 
forță competitivă, prin schimbul de bune 
practici și prin integrarea cercetării, a 
inovării și a educației în cadrul unor 
parteneriate la nivelul UE; subliniază că 
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specializarea inteligentă nu reprezintă 
singura modalitate de aplicare a politicii 
economice;

Or. en

Amendamentul 21
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază faptul că, deși măsurile de 
condiționalitate există deja în politica de 
coeziune, următoarea perioadă de 
programare va viza consolidarea 
eficacității finanțării prin condiționarea 
finanțării de respectarea anumitor criterii;

10. subliniază faptul că, deși în politica de 
coeziune există deja măsuri suficiente de 
condiționalitate, următoarea perioadă de 
programare ar putea pune în pericol 
obiectivele politicii de coeziune prin 
condiționarea finanțării de respectarea 
anumitor criterii;

Or. en

Amendamentul 22
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază faptul că, deși măsurile de 
condiționalitate există deja în politica de 
coeziune, următoarea perioadă de 
programare va viza consolidarea 
eficacității finanțării prin condiționarea 
finanțării de respectarea anumitor criterii;

10. subliniază faptul că, deși măsurile de 
condiționalitate există deja în politica de 
coeziune, următoarea perioadă de 
programare va viza consolidarea 
eficacității finanțării prin condiționarea 
finanțării de respectarea anumitor criterii; 
consideră că politica de coeziune este o 
politică în sprijinul coeziunii dintre 
regiuni și nu ar trebui să constituie o 
garanție pentru alte politici ale UE, 
destinate reformelor macroeconomice ale 
statelor membre ale UE;
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Or. en

Amendamentul 23
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază faptul că gradul avansat al 
pregătirilor depinde de capacitatea 
suficientă a autorităților și a organizațiilor 
relevante de a investi timp și bani în 
pregătiri într-un stadiu incipient;

17. subliniază faptul că gradul avansat al 
pregătirilor depinde de capacitatea 
suficientă a autorităților și a organizațiilor 
relevante de a investi timp și bani în 
pregătiri și de a pune la dispoziție suficient 
personal într-un stadiu incipient;

Or. en

Amendamentul 24
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază faptul că gradul avansat al 
pregătirilor depinde de capacitatea 
suficientă a autorităților și a organizațiilor 
relevante de a investi timp și bani în 
pregătiri într-un stadiu incipient;

17. subliniază faptul că gradul avansat al 
pregătirilor depinde de capacitatea 
suficientă a autorităților și a organizațiilor 
relevante de a investi timp, resurse umane
și bani în pregătiri într-un stadiu incipient;

Or. en

Amendamentul 25
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. recunoaște faptul că aceste pregătiri 18. recunoaște faptul că aceste pregătiri 
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avansate înseamnă că, în unele cazuri, 
evaluarea ex ante și evaluările impactului 
asupra mediului (EIA) au fost efectuate în 
timp util, ceea ce a permis modificarea 
proiectelor în septembrie și 
octombrie 2013, pe baza rezultatelor 
acestor evaluări;

avansate înseamnă că, în unele cazuri, 
evaluarea ex ante și evaluările strategice 
ale impactului asupra mediului (ESIA) au 
fost efectuate în timp util, ceea ce a permis 
modificarea proiectelor în septembrie și 
octombrie 2013, pe baza rezultatelor 
acestor evaluări;

Or. en

Amendamentul 26
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. recunoaște faptul că unele state 
membre s-au confruntat cu presiuni 
politice și cu schimbări de guvern, care ar 
putea împiedica pregătirile pentru 
următoarea perioadă de programare; 
subliniază faptul că, în astfel de cazuri, 
avantajele instituirii unor sisteme care să 
asigure continuarea tuturor activităților 
administrative, indiferent de schimbările 
care au loc în cadrul guvernelor, sunt 
esențiale pentru desfășurarea pregătirilor;

19. recunoaște faptul că unele state 
membre s-au confruntat cu schimbări de 
guvern, care ar putea împiedica pregătirile 
pentru următoarea perioadă de programare; 
subliniază faptul că, în astfel de cazuri, 
avantajele instituirii unor sisteme care să 
asigure continuarea tuturor activităților 
administrative, indiferent de schimbările 
care au loc în cadrul guvernelor, sunt 
esențiale pentru desfășurarea pregătirilor;

Or. en

Amendamentul 27
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. recunoaște faptul că unele state 
membre s-au confruntat cu presiuni 
politice și cu schimbări de guvern, care ar 
putea împiedica pregătirile pentru 
următoarea perioadă de programare; 
subliniază faptul că, în astfel de cazuri, 

19. recunoaște faptul că unele state 
membre s-au confruntat cu schimbări de 
guvern, care ar putea împiedica pregătirile 
pentru următoarea perioadă de programare; 
subliniază faptul că, în astfel de cazuri, 
avantajele instituirii unor sisteme care să 
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avantajele instituirii unor sisteme care să 
asigure continuarea tuturor activităților 
administrative, indiferent de schimbările 
care au loc în cadrul guvernelor, sunt 
esențiale pentru desfășurarea pregătirilor;

asigure continuarea tuturor activităților 
administrative, indiferent de schimbările 
care au loc în cadrul guvernelor, sunt 
esențiale pentru desfășurarea pregătirilor;

Or. en

Amendamentul 28
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. recunoaște faptul că unele state 
membre s-au confruntat cu presiuni politice 
și cu schimbări de guvern, care ar putea 
împiedica pregătirile pentru următoarea 
perioadă de programare; subliniază faptul 
că, în astfel de cazuri, avantajele instituirii 
unor sisteme care să asigure continuarea 
tuturor activităților administrative, 
indiferent de schimbările care au loc în 
cadrul guvernelor, sunt esențiale pentru 
desfășurarea pregătirilor;

19. recunoaște faptul că unele state 
membre s-au confruntat cu presiuni 
politice, cu schimbări de guvern sau cu 
măsuri de austeritate impuse de pactele 
bugetare, care ar putea împiedica 
pregătirile pentru următoarea perioadă de 
programare; subliniază faptul că, în astfel 
de cazuri, avantajele instituirii unor sisteme 
care să asigure continuarea tuturor 
activităților administrative, indiferent de 
schimbările care au loc în cadrul 
guvernelor, sunt esențiale pentru 
desfășurarea pregătirilor;

Or. en

Amendamentul 29
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. recunoaște faptul că, din cauza 
situației lor economice actuale, în unele 
state membre este necesar să se acorde o 
importanță mai mare politicii de coeziune 
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ca instrument de investiții esențial și că 
dificultățile care persistă pot impune, de 
fapt, schimbarea priorităților pentru ca 
aceste state membre să iasă din criză și să 
își relanseze economiile;

Or. pt

Amendamentul 30
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. salută ambiția Comisiei de a avea un 
rol mai activ în elaborarea și în 
implementarea politicii; solicită, în 
special, îndeplinirea cerințelor pentru 
implicarea actorilor locali și regionali, 
precum și a organizațiilor societății civile, 
în vederea creșterii gradului de 
răspundere în aplicarea politicii și în 
vederea realizării obiectivelor Uniunii;

Or. en

Amendamentul 31
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază faptul că unele state membre 
planifică modificarea conținutului 
programelor lor operaționale, inclusiv 
trecerea la programe multifinanțate sau 
reducerea numărului de programe 
operaționale la nivel regional;

21. subliniază faptul că unele state membre 
planifică modificarea conținutului 
programelor lor operaționale; salută faptul 
că anumite state membre au decis să 
treacă la programe multifinanțate sau să 
reducă numărul de programe operaționale 
la nivel regional;

Or. en
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Amendamentul 32
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. recunoaște potențialele dificultăți în 
ceea ce privește pregătirea acordurilor de 
parteneriat cu care s-ar putea confrunta 
administrațiile regionale din statele 
membre, din cauza preocupărilor 
regionale distincte; subliniază faptul că 
gradul de control exercitat de 
administrațiile regionale variază în mod 
semnificativ în funcție de structura 
organizatorică din diferite state membre, 
unele regiuni fiind extrem de active și 
deținând controlul aproape în întregime 
asupra majorității aspectelor finanțării 
politicii de coeziune și asupra reprezentării 
în cadrul acordurilor de parteneriat;

22. subliniază faptul că gradul de control 
exercitat de administrațiile regionale 
variază în mod semnificativ în funcție de 
structura organizatorică din diferite state 
membre, unele regiuni fiind extrem de 
active și deținând controlul aproape în 
întregime asupra majorității aspectelor 
finanțării politicii de coeziune și asupra 
reprezentării în cadrul acordurilor de 
parteneriat;

Or. en

Amendamentul 33
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. recunoaște potențialele dificultăți în 
ceea ce privește pregătirea acordurilor de 
parteneriat cu care s-ar putea confrunta 
administrațiile regionale din statele 
membre, din cauza preocupărilor regionale 
distincte; subliniază faptul că gradul de 
control exercitat de administrațiile 
regionale variază în mod semnificativ în 
funcție de structura organizatorică din 
diferite state membre, unele regiuni fiind 

22. recunoaște potențialele dificultăți în 
ceea ce privește pregătirea acordurilor de 
parteneriat cu care s-ar putea confrunta 
administrațiile regionale din statele 
membre, din cauza preocupărilor regionale 
distincte; subliniază faptul că gradul de 
control exercitat de administrațiile 
regionale variază în mod semnificativ în 
funcție de structura organizatorică din 
diferite state membre, unele regiuni fiind 
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extrem de active și deținând controlul 
aproape în întregime asupra majorității 
aspectelor finanțării politicii de coeziune și 
asupra reprezentării în cadrul acordurilor 
de parteneriat;

extrem de active și deținând controlul 
aproape în întregime asupra majorității 
aspectelor finanțării politicii de coeziune și 
asupra reprezentării în cadrul acordurilor 
de parteneriat; evidențiază, în acest sens, 
codul de conduită care garantează 
principiul parteneriatului în cadrul 
politicii de coeziune 2014-2020; 

Or. en

Amendamentul 34
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază că dimensiunea regională 
trebuie luată în considerare integral; 
evidențiază rolul important al regiunilor 
în alegerea domeniilor de forță 
competitivă;

Or. en

Amendamentul 35
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază faptul că una dintre 
modalitățile de asigurare a 
compatibilității dintre abordarea bazată 
pe acordurile de parteneriat și 
administrațiile descentralizate din statele 
membre este de a include în aceste 
acorduri capitole separate care să fie 
redactate de administrațiile regionale; 
subliniază faptul că această abordare le 

23. subliniază faptul că administrațiile care 
dețin competențe în domeniul programelor 
europene de finanțare sunt implicate mai 
direct în elaborarea acordurilor de 
parteneriat și au posibilitatea de a 
implementa propriile idei în materie de 
programare și mecanisme proprii de punere 
în aplicare;
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garantează administrațiilor care dețin 
competențe în domeniul programelor 
europene de finanțare implicarea mai 
directă în elaborarea acordurilor de 
parteneriat și posibilitatea de a implementa 
propriile idei în materie de programare și 
mecanisme proprii de punere în aplicare;

Or. en

Amendamentul 36
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. totuși, recunoaște faptul că acest lucru 
ar putea avea un impact negativ asupra 
gradului de pregătire a statelor membre în 
ansamblu, în cazul în care una sau mai 
multe administrații regionale nu au 
redactat la timp capitolele pentru 
acordurile de parteneriat;

24. totuși, recunoaște faptul că acest lucru 
ar putea avea impact asupra gradului de 
pregătire a statelor membre în ansamblu;

Or. en

Amendamentul 37
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază faptul că există dovezi că în 
statele membre cu reprezentări regionale 
puternice este posibil ca pregătirile să se 
efectueze mai lent; subliniază faptul că 
aceste state membre dețin de cele mai 
multe ori un număr mare de programe 
operaționale la nivel regional, ceea ce 
sporește birocrația și necesită un control 
mai atent din partea administrației centrale;

25. subliniază faptul că, în statele membre 
cu un număr mare de programe 
operaționale la nivel regional, este posibil 
ca pregătirile să se efectueze mai lent din 
cauza unei posibile creșteri a birocrației; 
în acest caz, este necesar un control mai 
atent din partea administrației centrale în 
timpul pregătirilor pentru acordurile de 
parteneriat în fiecare stat membru; 
reiterează faptul că responsabilitatea 
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privind conținutul și gestionarea 
programelor operaționale ar trebui să îi 
revină administrației regionale, în 
conformitate cu reglementările din statul 
membru în cauză;

Or. en

Amendamentul 38
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază faptul că există dovezi că în 
statele membre cu reprezentări regionale 
puternice este posibil ca pregătirile să se 
efectueze mai lent; subliniază faptul că 
aceste state membre dețin de cele mai 
multe ori un număr mare de programe 
operaționale la nivel regional, ceea ce 
sporește birocrația și necesită un control 
mai atent din partea administrației 
centrale;

25. subliniază faptul că în statele membre 
cu reprezentări regionale puternice este 
posibil ca pregătirile să se efectueze mai 
lent; subliniază faptul că aceste state 
membre dețin de cele mai multe ori un 
număr mare de programe operaționale la 
nivel regional;

Or. en

Amendamentul 39
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază faptul că există dovezi că în 
statele membre cu reprezentări regionale 
puternice este posibil ca pregătirile să se 
efectueze mai lent; subliniază faptul că 
aceste state membre dețin de cele mai 
multe ori un număr mare de programe 
operaționale la nivel regional, ceea ce 
sporește birocrația și necesită un control 

25. subliniază faptul că există dovezi că în 
statele membre cu reprezentări regionale 
puternice este posibil ca pregătirile să se 
efectueze mai lent; subliniază faptul că 
aceste state membre dețin de cele mai 
multe ori un număr mare de programe 
operaționale la nivel regional, ceea ce 
sporește birocrația, necesită un control mai 
atent din partea administrației centrale și 
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mai atent din partea administrației centrale; impune o mai mare exigență în ceea ce 
privește coordonarea autorităților 
respective la nivel național, regional și 
local;

Or. en

Amendamentul 40
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază faptul că există dovezi că în 
statele membre cu reprezentări regionale 
puternice este posibil ca pregătirile să se 
efectueze mai lent; subliniază faptul că 
aceste state membre dețin de cele mai 
multe ori un număr mare de programe 
operaționale la nivel regional, ceea ce 
sporește birocrația și necesită un control 
mai atent din partea administrației centrale;

25. subliniază faptul că există dovezi că în 
statele membre cu reprezentări regionale 
puternice este posibil ca pregătirile să se 
efectueze mai lent; subliniază faptul că 
aceste state membre dețin de cele mai 
multe ori un număr mare de programe 
operaționale la nivel regional, ceea ce 
reflectă nevoile de dezvoltare la nivel 
regional, ar putea spori birocrația și ar 
putea necesita un control mai atent din 
partea administrației centrale;

Or. en

Amendamentul 41
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. invită statele membre care au atribuit 
regiunilor sarcina de a gestiona fondurile 
UE să se asigure că noul personal 
însărcinat cu această misiune dispune de 
competențele necesare și că alocarea 
fondurilor nu este în niciun fel politizată;
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Or. fr

Amendamentul 42
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază faptul că un stat membru 
federal ar putea beneficia de o abordare 
mai concisă, flexibilă și concertată în ceea 
ce privește programele operaționale; 
ținând seama de acest lucru, subliniază 
faptul că existența unui singur program 
operațional acolo unde în trecut existau 
programe operaționale individuale pentru 
fiecare provincie/federație, aduce 
numeroase beneficii, oferind posibilitatea 
alinierii fără dificultăți a priorităților cu 
obiectivele naționale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 43
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază faptul că un stat membru 
federal ar putea beneficia de o abordare 
mai concisă, flexibilă și concertată în ceea 
ce privește programele operaționale; ținând 
seama de acest lucru, subliniază faptul că 
existența unui singur program operațional 
acolo unde în trecut existau programe 
operaționale individuale pentru fiecare 
provincie/federație, aduce numeroase 
beneficii, oferind posibilitatea alinierii fără 
dificultăți a priorităților cu obiectivele 
naționale;

26. subliniază faptul că un stat membru 
federal sau un stat membru cu 
administrații regionale alese ar putea 
beneficia de o abordare mai concisă, 
flexibilă și concertată în ceea ce privește 
programele operaționale; ținând seama de 
acest lucru, subliniază faptul că existența 
unui singur program operațional acolo 
unde în trecut existau programe 
operaționale individuale pentru fiecare 
provincie/federație, aduce numeroase 
beneficii, oferind posibilitatea alinierii fără 
dificultăți a priorităților cu obiectivele 
naționale;
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Or. en

Amendamentul 44
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază faptul că un stat membru 
federal ar putea beneficia de o abordare 
mai concisă, flexibilă și concertată în ceea 
ce privește programele operaționale; 
ținând seama de acest lucru, subliniază 
faptul că existența unui singur program 
operațional acolo unde în trecut existau 
programe operaționale individuale pentru 
fiecare provincie/federație, aduce 
numeroase beneficii, oferind posibilitatea 
alinierii fără dificultăți a priorităților cu 
obiectivele naționale;

26. subliniază faptul că un stat membru 
federal ar putea beneficia de o abordare 
mai concisă și flexibilă în ceea ce privește 
programele operaționale;

Or. en

Amendamentul 45
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 27 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. recunoaște faptul că reducerea 
numărului programelor operaționale ar 
presupune inițial o modificare 
considerabilă în ceea ce privește 
managementul și organizarea și ar putea 
crește riscul de întârziere pe seama 
modificărilor determinate de complexitatea 
implementării programelor operaționale, 
alături de programarea la diferite niveluri 
naționale și regionale; de asemenea, 
recunoaște faptul că structurile politice 
din statele membre federale ar putea 
constitui un obstacol în calea realizării 

27. recunoaște totuși faptul că reducerea 
numărului programelor operaționale la 
nivel regional ar presupune inițial o 
modificare considerabilă în ceea ce 
privește managementul și organizarea și ar 
putea crește de la început riscul de 
întârziere pe seama modificărilor 
determinate de complexitatea 
implementării programelor operaționale, 
alături de programarea la diferite niveluri 
naționale și regionale;
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unui singur program operațional;

Or. en

Amendamentul 46
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. recunoaște faptul că reducerea 
numărului programelor operaționale ar 
presupune inițial o modificare 
considerabilă în ceea ce privește 
managementul și organizarea și ar putea 
crește riscul de întârziere pe seama 
modificărilor determinate de complexitatea 
implementării programelor operaționale, 
alături de programarea la diferite niveluri 
naționale și regionale; de asemenea, 
recunoaște faptul că structurile politice 
din statele membre federale ar putea 
constitui un obstacol în calea realizării 
unui singur program operațional;

27. recunoaște faptul că reducerea 
numărului programelor operaționale ar 
presupune inițial o modificare 
considerabilă în ceea ce privește 
managementul și organizarea și ar putea 
crește riscul de întârziere pe seama 
modificărilor determinate de complexitatea 
implementării programelor operaționale, 
alături de programarea la diferite niveluri 
naționale și regionale;

Or. en

Amendamentul 47
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. recunoaște faptul că reducerea 
numărului programelor operaționale ar 
presupune inițial o modificare 
considerabilă în ceea ce privește 
managementul și organizarea și ar putea 
crește riscul de întârziere pe seama 
modificărilor determinate de complexitatea 

27. recunoaște faptul că reducerea 
numărului programelor operaționale ar 
presupune inițial o modificare 
considerabilă în ceea ce privește 
managementul și organizarea și ar putea 
crește riscul de întârziere pe seama 
modificărilor determinate de complexitatea 
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implementării programelor operaționale, 
alături de programarea la diferite niveluri 
naționale și regionale; de asemenea, 
recunoaște faptul că structurile politice din 
statele membre federale ar putea constitui 
un obstacol în calea realizării unui singur 
program operațional;

implementării programelor operaționale, 
alături de programarea la diferite niveluri 
naționale și regionale; de asemenea, 
recunoaște faptul că structurile politice din 
statele membre federale sau din statele 
membre cu administrații regionale alese 
ar putea constitui un obstacol în calea 
realizării unui singur program operațional;

Or. en

Amendamentul 48
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. constată feedbackul pozitiv primit de 
Comisie cu privire la programele 
finanțate din mai multe fonduri, multe 
dintre statele membre intenționând să 
pună în aplicare cel puțin un astfel de 
program, sau chiar mai multe; subliniază 
că printre riscurile abordării din trecut a 
finanțării din mai multe fonduri s-au 
numărat sarcina administrativă și 
întârzierile mari, din cauza implicării mai 
multor direcții generale diferite ale 
Comisiei cu abordările lor specifice; 
constată, de asemenea, faptul că impactul 
tuturor problemelor sau întârzierilor s-ar 
putea dubla sau tripla în cadrul 
programelor multifinanțate;

Or. en

Amendamentul 49
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. admite faptul că RDC recunoaște 
reglementările instituționale diferite ale 
statelor membre și prevede dispoziții de 
adaptare pentru cazurile speciale; 
subliniază că nivelurile regional și local 
sunt cele mai în măsură să identifice 
nevoile de dezvoltare și să pună în 
aplicare programe care să răspundă 
nevoilor cetățenilor, ale organizațiilor, ale 
întreprinderilor și ale autorităților vizate;

Or. en

Amendamentul 50
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. solicită Comisiei să publice stadiul
elaborării acordurilor de parteneriat de 
către statele membre (de exemplu, câte un 
rezumat pentru fiecare stat membru), 
pentru ca celelalte state membre și 
celelalte autorități să învețe din bunele 
practici și din abordările prezentate;

Or. en

Amendamentul 51
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. subliniază faptul că pentru mai multe 
state membre, transferul metodelor și al 

29. subliniază faptul că pentru mai multe 
state membre, transferul metodelor și al 
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mecanismelor din perioada de 
programare 2007-2013 în perioada de 
după 2013 va constitui o problemă majoră; 
subliniază faptul că asigurarea în 
continuare a eficienței proiectelor aflate în 
desfășurare, în timp ce noi proiecte sunt 
concepute este, de asemenea, o provocare;

mecanismelor din perioada de 
programare 2007-2013 în perioada de 
după 2013 va constitui o problemă majoră; 
subliniază faptul că asigurarea în 
continuare a eficienței proiectelor aflate în 
desfășurare, în timp ce noi proiecte sunt 
concepute este, de asemenea, o provocare; 
subliniază faptul că schimbările la nivel 
administrativ, precum închiderea anuală 
și înființarea organismului de acreditare, 
constituie o provocare pentru începerea la 
timp a noii perioade de programare;

Or. en

Amendamentul 52
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. consideră că exemplele oferite de 
statele membre indică în mod clar faptul că 
coordonarea între diferitele măsuri, 
programe operaționale și fonduri trebuie să 
fie îmbunătățită și că implicarea 
autorităților locale și a organizațiilor 
regionale trebuie să fie consolidată;

31. consideră că exemplele oferite de 
statele membre indică în mod clar faptul că 
coordonarea între diferitele măsuri, 
programe operaționale și fonduri trebuie să 
fie îmbunătățită și că implicarea 
autorităților locale, a organizațiilor 
regionale și a partenerilor sociali și 
economici trebuie să fie consolidată;

Or. en

Amendamentul 53
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. recunoaște faptul că problemele 
comune identificate în perioada de 
programare anterioară au inclus priorități 
definite în termeni generici; prin urmare, 

32. recunoaște faptul că problemele 
comune identificate în perioada de 
programare anterioară au inclus priorități 
definite în termeni generici; prin urmare, 
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solicită o abordare viitoare a priorităților 
mai strategică și mai simplificată, cu un 
număr mai redus de priorități pentru 
obiective specifice;

solicită o abordare viitoare a priorităților 
mai strategică și mai simplificată, cu un 
număr mai redus de priorități pentru 
obiective specifice; consideră că o 
anumită flexibilitate a priorităților este 
esențială pentru reflectarea nevoilor 
individuale ale statelor membre, ale 
regiunilor și ale autorităților locale ale 
acestora;

Or. en

Amendamentul 54
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. recunoaște faptul că problemele 
comune identificate în perioada de 
programare anterioară au inclus priorități 
definite în termeni generici; prin urmare, 
solicită o abordare viitoare a priorităților 
mai strategică și mai simplificată, cu un 
număr mai redus de priorități pentru 
obiective specifice;

32. recunoaște faptul că problemele 
comune identificate în perioada de 
programare anterioară au inclus priorități 
definite în termeni generici; prin urmare, 
solicită o abordare viitoare a priorităților 
mai strategică, cu priorități pentru 
obiective specifice;

Or. en

Amendamentul 55
Dimitar Stoyanov

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. salută faptul că, pe baza realizărilor 
obținute în runda precedentă de finanțare, 
numeroase state membre încearcă să 
sporească efectul de levier al finanțării din 
partea sectorului privat cu scopul de a crea 
surse alternative de finanțare care să 
completeze metodele tradiționale de 

33. salută faptul că, pe baza realizărilor 
obținute în runda precedentă de finanțare, 
numeroase state membre încearcă să 
sporească efectul de levier al investițiilor
din partea sectorului privat cu scopul de a 
crea surse alternative de finanțare care să 
completeze metodele tradiționale de 



AM\1007215RO.doc 29/44 PE521.786v01-00

RO

finanțare; prin urmare, evidențiază 
importanța utilizării instrumentelor 
financiare, cum ar fi împrumuturile și 
garanțiile, pentru a încuraja cooperarea 
între întreprinderi, organizațiile din 
sectorul public și instituțiile de învățământ;

finanțare; prin urmare, evidențiază 
importanța utilizării instrumentelor 
financiare, cum ar fi împrumuturile și 
garanțiile, pentru a încuraja cooperarea
între IMM-uri, organizațiile din sectorul 
public, instituțiile de învățământ și toate 
celelalte părți interesate;

Or. bg

Amendamentul 56
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. salută faptul că, pe baza realizărilor 
obținute în runda precedentă de finanțare, 
numeroase state membre încearcă să 
sporească efectul de levier al finanțării din 
partea sectorului privat cu scopul de a crea 
surse alternative de finanțare care să 
completeze metodele tradiționale de 
finanțare; prin urmare, evidențiază 
importanța utilizării instrumentelor 
financiare, cum ar fi împrumuturile și 
garanțiile, pentru a încuraja cooperarea 
între întreprinderi, organizațiile din 
sectorul public și instituțiile de învățământ;

33. salută faptul că, pe baza realizărilor 
obținute în runda precedentă de finanțare, 
statele membre încearcă să sporească
efectul de levier al finanțării din partea 
sectorului privat cu scopul de a crea surse 
alternative de finanțare care să completeze 
metodele tradiționale de finanțare; prin 
urmare, evidențiază importanța stabilirii de 
norme clare privind utilizarea
instrumentelor financiare, cum ar fi 
împrumuturile și garanțiile, pentru a 
încuraja cooperarea între întreprinderi, 
organizațiile din sectorul public și 
instituțiile de învățământ; consideră că 
Comisia Europeană, BEI și FEI ar trebui 
să transmită cât mai repede autorităților 
publice și de gestionare informații 
suplimentare cu privire la normele și la 
avantajele de utilizare a fondurilor 
structurale și de investiții europene pentru 
instrumentele de inginerie financiară, în 
vederea reducerii întârzierilor în 
procesele de elaborare și de negociere;

Or. en
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Amendamentul 57
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. salută faptul că, pe baza realizărilor 
obținute în runda precedentă de finanțare, 
numeroase state membre încearcă să 
sporească efectul de levier al finanțării din 
partea sectorului privat cu scopul de a crea 
surse alternative de finanțare care să 
completeze metodele tradiționale de 
finanțare; prin urmare, evidențiază 
importanța utilizării instrumentelor
financiare, cum ar fi împrumuturile și 
garanțiile, pentru a încuraja cooperarea 
între întreprinderi, organizațiile din 
sectorul public și instituțiile de învățământ;

33. salută faptul că, pe baza realizărilor 
obținute în runda precedentă de finanțare, 
numeroase state membre încearcă să 
sporească efectul de levier al finanțării din 
partea sectorului privat cu scopul de a crea 
surse alternative de finanțare care să 
completeze metodele tradiționale de 
finanțare; subliniază că în această 
perioadă de constrângeri fiscale severe și 
capacități de creditare reduse în sectorul 
privat, utilizarea instrumentelor 
financiare pe o scară mai largă poate să 
promoveze parteneriatele de tip 
public-privat, să producă un efect de 
multiplicare împreună cu bugetul UE, să 
deschidă surse alternative de finanțare și 
să garanteze un flux semnificativ de 
finanțare pentru investiții strategice 
regionale; prin urmare, evidențiază 
importanța utilizării unor instrumente
financiare inovatoare, cum ar fi 
împrumuturile, garanțiile și investițiile de 
capital, pe lângă granturi, pentru a 
încuraja cooperarea între întreprinderi, 
organizațiile din sectorul public și 
instituțiile de învățământ;

Or. en

Amendamentul 58
Iosif Matula

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. subliniază faptul că din experiențele 34. subliniază faptul că din experiențele 
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programelor de finanțare precedente reiese 
clar că este deosebit de important să se 
asigure un impact pozitiv și pe termen lung 
al fondurilor;

programelor de finanțare precedente reiese 
clar că este deosebit de important să se 
asigure un impact pozitiv și pe termen lung 
al fondurilor; insistă, de asemenea, asupra 
calității programelor și obiectivității 
cheltuielilor;

Or. ro

Amendamentul 59
Hans-Peter Martin

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. subliniază faptul că numeroase state 
membre au menționat că punerea 
accentului pe o abordare axată pe rezultate 
este un obiectiv pentru pregătirea 
următoarei runde de finanțare; salută faptul 
că unele state membre au oferit exemple 
privind modalitățile de adoptare a unei 
abordări mai eficiente în ceea ce privește 
definirea în prealabil a rezultatelor scontate 
pentru a permite orientarea finanțării către 
propuneri ce urmăresc atingerea acestor 
obiective;

35. subliniază faptul că numeroase state 
membre au menționat că punerea 
accentului pe o abordare axată pe rezultate 
este un obiectiv pentru pregătirea 
următoarei runde de finanțare; salută faptul 
că unele state membre au oferit exemple 
privind modalitățile de adoptare a unei 
abordări mai eficiente în ceea ce privește 
definirea în prealabil a rezultatelor scontate 
pentru a permite orientarea finanțării către 
propuneri ce urmăresc atingerea acestor 
obiective; recomandă celorlalte state 
membre să urmeze aceste exemple în 
cadrul viitoarelor runde de finanțare;

Or. de

Amendamentul 60
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. subliniază faptul că multe state membre 
menționează ca fiind deosebit de 
importante aspecte precum coordonarea în 
cadrul domeniilor de politică și 

36. subliniază faptul că multe state membre 
menționează ca fiind deosebit de 
importante aspecte precum coordonarea în 
cadrul domeniilor de politică și 
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recunoașterea priorităților economice și 
sociale de la nivel național și regional 
pentru asigurarea creșterii eficacității 
fondurilor;

recunoașterea priorităților economice,
sociale și ecologice de la nivel național și 
regional pentru asigurarea creșterii 
eficacității fondurilor;

Or. en

Amendamentul 61
Iosif Matula

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. subliniază faptul că multe state membre 
menționează ca fiind deosebit de 
importante aspecte precum coordonarea în 
cadrul domeniilor de politică și 
recunoașterea priorităților economice și 
sociale de la nivel național și regional 
pentru asigurarea creșterii eficacității 
fondurilor;

36. subliniază faptul că multe state membre 
menționează ca fiind deosebit de 
importante aspecte precum coordonarea în 
cadrul domeniilor de politică și 
recunoașterea priorităților economice și 
sociale de la nivel național și regional 
pentru asigurarea creșterii eficacității 
fondurilor; consideră necesară corelarea 
obiectivelor specifice de dezvoltare de la 
nivelurile subsidiare cu programele 
operaționale naționale;

Or. ro

Amendamentul 62
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. este încurajat de faptul că unele state 
membre iau în considerare intensificarea 
utilizării noilor instrumente, cum ar fi 
dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității (Community-
Led Local Development – CLLD), 
investițiile teritoriale integrate și planurile 

38. este încurajat de faptul că unele state 
membre iau în considerare intensificarea 
utilizării noilor instrumente, cum ar fi 
dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității (Community-
Led Local Development – CLLD), 
investițiile teritoriale integrate și planurile 
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de acțiune comune; înțelege faptul că 
există totuși reacții diferite la noile 
instrumente și că dovezile indică faptul că 
CLLD este pusă în aplicare pe o scară mai 
largă decât investițiile teritoriale integrate; 
recunoaște faptul că rămâne de văzut în ce 
mod vor fi transpuse pregătirile inițiale în 
aceste instrumente integral implementate;

de acțiune comune; înțelege faptul că 
există totuși reacții diferite la noile 
instrumente; este conștient că CLLD este 
pusă în aplicare pe o scară mai largă decât 
investițiile teritoriale integrate datorită 
faptului că aceasta are o tradiție mult mai 
lungă și că investițiile teritoriale integrate 
reprezintă un instrument nou pentru a 
cărui implementare adecvată va fi nevoie 
de o perioadă mai lungă de timp; 
recunoaște faptul că rămâne de văzut în ce 
mod vor fi transpuse pregătirile inițiale în 
aceste instrumente integral implementate;

Or. en

Amendamentul 63
Jan Olbrycht

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. este încurajat de faptul că unele state 
membre iau în considerare intensificarea 
utilizării noilor instrumente, cum ar fi 
dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității (Community-
Led Local Development – CLLD), 
investițiile teritoriale integrate și planurile 
de acțiune comune; înțelege faptul că 
există totuși reacții diferite la noile 
instrumente și că dovezile indică faptul că 
CLLD este pusă în aplicare pe o scară mai 
largă decât investițiile teritoriale integrate; 
recunoaște faptul că rămâne de văzut în ce 
mod vor fi transpuse pregătirile inițiale în 
aceste instrumente integral implementate;

38. este încurajat de faptul că unele state 
membre iau în considerare intensificarea 
utilizării noilor instrumente, cum ar fi 
dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității (Community-
Led Local Development – CLLD), 
investițiile teritoriale integrate și planurile 
de acțiune comune; înțelege faptul că 
există totuși reacții diferite la noile 
instrumente și că o analiză a planurilor 
actuale ale statelor membre indică faptul 
că CLLD va fi pusă în aplicare pe o scară 
mai largă decât investițiile teritoriale 
integrate; recunoaște faptul că rămâne de 
văzut în ce mod vor fi transpuse pregătirile 
inițiale în aceste instrumente integral 
implementate;

Or. pl

Amendamentul 64
Karima Delli
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Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. este încurajat de faptul că unele state 
membre iau în considerare intensificarea 
utilizării noilor instrumente, cum ar fi 
dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității (Community-
Led Local Development – CLLD), 
investițiile teritoriale integrate și planurile 
de acțiune comune; înțelege faptul că 
există totuși reacții diferite la noile 
instrumente și că dovezile indică faptul că 
CLLD este pusă în aplicare pe o scară mai 
largă decât investițiile teritoriale integrate; 
recunoaște faptul că rămâne de văzut în ce 
mod vor fi transpuse pregătirile inițiale în 
aceste instrumente integral implementate;

38. este dezamăgit de faptul că numai 
unele state membre iau în considerare 
intensificarea utilizării noilor instrumente, 
cum ar fi dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității (Community-
Led Local Development – CLLD), 
investițiile teritoriale integrate și planurile 
de acțiune comune; înțelege faptul că 
există reacții diferite la noile instrumente și 
că dovezile indică faptul că CLLD este 
pusă în aplicare pe o scară mai largă în 
cadrul FEADR decât în cadrul FEDER, 
comparativ cu investițiile teritoriale 
integrate; recunoaște faptul că rămâne de 
văzut în ce mod vor fi transpuse pregătirile 
inițiale în aceste instrumente integral 
implementate;

Or. en

Amendamentul 65
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. este încurajat de faptul că unele state 
membre iau în considerare intensificarea 
utilizării noilor instrumente, cum ar fi 
dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității (Community-
Led Local Development – CLLD), 
investițiile teritoriale integrate și planurile 
de acțiune comune; înțelege faptul că 
există totuși reacții diferite la noile 
instrumente și că dovezile indică faptul că 
CLLD este pusă în aplicare pe o scară mai 
largă decât investițiile teritoriale integrate; 

38. este încurajat de faptul că unele state 
membre iau în considerare intensificarea 
utilizării noilor instrumente, cum ar fi 
dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității (Community-
Led Local Development – CLLD), 
investițiile teritoriale integrate (Integrated 
Territorial Investments – ITI) și planurile 
de acțiune comune (Joint Action Plans –
JAP); înțelege faptul că există totuși reacții 
diferite la noile instrumente și că dovezile 
indică faptul că CLLD este pusă în aplicare 
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recunoaște faptul că rămâne de văzut în ce 
mod vor fi transpuse pregătirile inițiale în 
aceste instrumente integral implementate;

pe o scară mai largă decât investițiile 
teritoriale integrate; recunoaște faptul că 
rămâne de văzut în ce mod vor fi transpuse 
pregătirile inițiale în aceste instrumente 
integral implementate;

Or. en

Amendamentul 66
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. consideră CLLD drept o modalitate 
excelentă de încurajare a participării 
ascendente a unui număr de actori 
comunitari, pe baza rezultatelor pozitive 
din trecut ale programului LEADER în 
cadrul dezvoltării rurale;

39. consideră CLLD drept o modalitate 
excelentă de încurajare a participării 
ascendente a unui număr de actori 
comunitari, pe baza rezultatelor pozitive 
din trecut ale programului LEADER în 
cadrul dezvoltării rurale; invită statele 
membre și regiunile să profite de 
oportunitățile oferite de CLLD;

Or. en

Amendamentul 67
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. recunoaște planurile de acțiune comune 
ca fiind un pas pozitiv către gestionarea 
bazată pe rezultate, în conformitate cu unul 
dintre obiectivele generale ale politicii de 
coeziune după 2013;

40. recunoaște JAP ca fiind un pas pozitiv 
către gestionarea bazată pe rezultate, în 
conformitate cu unul dintre obiectivele 
generale ale politicii de coeziune 
după 2013;

Or. en
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Amendamentul 68
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 41 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41a. salută faptul că RDC acordă o 
atenție deosebită simplificării; constată 
totuși că, în realitate, simplificarea s-ar 
putea dovedi dificilă, din cauza 
diferențelor dintre fonduri, introduse de 
reglementările specifice privind fondurile; 
constată acest lucru îndeosebi în ceea ce 
privește operațiunile de administrare și de 
gestionare, care nu se bucură de 
proceduri pe deplin standardizate, 
existând în continuare o diferență de 
proporții între fonduri;

Or. en

Amendamentul 69
Dimitar Stoyanov

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. subliniază faptul că numeroase state 
membre au identificat simplificarea 
procesului de depunere a cererilor pentru 
beneficiari ca fiind un aspect important al 
pregătirilor pentru următoarea perioadă de 
programare; salută această simplificare ca 
modalitate de a garanta că elaborarea și 
implementarea proiectelor se desfășoară 
fără piedici și fără multă birocrație pentru 
solicitanți;

42. subliniază faptul că numeroase state 
membre au identificat simplificarea 
procesului de depunere electronică a 
cererilor pentru beneficiari ca fiind o 
cerință esențială și o condiție preliminară 
importantă pentru o pregătire eficientă 
pentru următoarea perioadă de programare; 
salută această simplificare ca modalitate de 
a garanta că elaborarea și implementarea 
proiectelor de interes general respectă 
programul, prin reducerea semnificativă a 
sarcinii administrative pentru solicitanți;

Or. bg



AM\1007215RO.doc 37/44 PE521.786v01-00

RO

Amendamentul 70
Iosif Matula

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. subliniază faptul că numeroase state 
membre au identificat simplificarea
procesului de depunere a cererilor pentru 
beneficiari ca fiind un aspect important al 
pregătirilor pentru următoarea perioadă de 
programare; salută această simplificare ca 
modalitate de a garanta că elaborarea și 
implementarea proiectelor se desfășoară 
fără piedici și fără multă birocrație pentru 
solicitanți;

42. subliniază faptul că numeroase state 
membre au identificat simplificarea 
procesului de depunere a cererilor pentru 
beneficiari ca fiind un aspect important al 
pregătirilor pentru următoarea perioadă de 
programare; salută această simplificare ca 
modalitate de a garanta că elaborarea și 
implementarea proiectelor se desfășoară 
fără piedici și fără multă birocrație pentru 
solicitanți; recunoaște importanța bunelor 
practici ce au ca scop simplificarea 
procedurilor prin eliminarea nivelurilor 
birocratice și prin transferarea deciziei la 
nivelul autorităților regionale;

Or. ro

Amendamentul 71
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. subliniază faptul că numeroase state 
membre au identificat simplificarea 
procesului de depunere a cererilor pentru 
beneficiari ca fiind un aspect important al 
pregătirilor pentru următoarea perioadă de 
programare; salută această simplificare ca 
modalitate de a garanta că elaborarea și 
implementarea proiectelor se desfășoară 
fără piedici și fără multă birocrație pentru 
solicitanți;

42. subliniază faptul că numeroase state 
membre au identificat simplificarea 
procesului de depunere a cererilor pentru 
beneficiari ca fiind un aspect important al 
pregătirilor pentru următoarea perioadă de 
programare; salută această simplificare ca 
modalitate de a garanta că elaborarea și 
implementarea proiectelor se desfășoară 
fără piedici și fără multă birocrație pentru 
solicitanți; invită statele membre să 
identifice și să simplifice, de asemenea, 
măsurile în materie de control și de audit;
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Or. en

Amendamentul 72
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. recunoaște că sistemul „e-coeziune” 
poate fi esențial pentru reducerea 
obstacolelor și pentru asigurarea 
simplificării și salută faptul că unele state 
membre au recomandat utilizarea acestui 
sistem; consideră că acest lucru ar putea, 
de asemenea, să contribuie în mod 
semnificativ la gradul de pregătire a
viitoarelor programe de finanțare;

43. recunoaște că sistemul „e-coeziune” 
poate fi esențial pentru reducerea 
obstacolelor și pentru asigurarea 
simplificării și salută faptul că unele state 
membre au recomandat utilizarea acestui 
sistem; consideră că acest lucru ar putea, 
de asemenea, să contribuie în mod 
semnificativ la pregătirile pentru 
viitoarele programe de finanțare;

Or. en

Amendamentul 73
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 44

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44. subliniază faptul că procesul decizional 
și formularea acordurilor de parteneriat ar 
trebui să implice colaborarea la nivel 
național, regional și local în ceea ce 
privește planificarea, dezvoltarea și 
implementarea programelor UE de 
finanțare a politicii de coeziune, astfel cum 
a fost recunoscut prin sistemul simplificat 
de guvernanță pe mai multe niveluri propus 
în reglementări;

44. subliniază faptul că procesul decizional 
și formularea acordurilor de parteneriat 
trebuie să implice colaborarea la nivel 
național, regional și local în ceea ce 
privește planificarea, dezvoltarea și 
implementarea programelor UE de 
finanțare a politicii de coeziune, astfel cum 
a fost recunoscut prin sistemul simplificat 
de guvernanță pe mai multe niveluri propus 
în reglementări;

Or. en
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Amendamentul 74
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. salută implicarea sporită a tuturor 
părților interesate relevante, a 
reprezentanților locali și regionali, a ONG-
urilor, a partenerilor economici și sociali, a 
întreprinderilor și a universităților private, 
astfel cum a fost ilustrat în exemplele 
transmise de statele membre; consideră 
importantă dezvoltarea în cooperare cu alte 
organizații și părți interesate care 
reprezintă diferite puncte de vedere 
economice și sociale;

45. salută implicarea sporită a tuturor 
părților interesate relevante, a 
reprezentanților locali și regionali, a ONG-
urilor, a partenerilor economici și sociali, a 
întreprinderilor și a universităților private, 
astfel cum a fost ilustrat în exemplele 
transmise de statele membre; consideră 
importantă dezvoltarea în cooperare cu alte 
organizații și părți interesate care 
reprezintă diferite puncte de vedere 
economice, sociale și ecologice;

Or. en

Amendamentul 75
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. salută implicarea sporită a tuturor 
părților interesate relevante, a 
reprezentanților locali și regionali, a ONG-
urilor, a partenerilor economici și sociali, a 
întreprinderilor și a universităților private, 
astfel cum a fost ilustrat în exemplele 
transmise de statele membre; consideră 
importantă dezvoltarea în cooperare cu alte 
organizații și părți interesate care 
reprezintă diferite puncte de vedere 
economice și sociale;

45. salută implicarea sporită a tuturor 
părților interesate relevante, a 
reprezentanților locali și regionali, a ONG-
urilor, a partenerilor economici și sociali, a 
întreprinderilor și a universităților private, 
astfel cum a fost ilustrat în exemplele 
transmise de unele state membre; 
consideră importantă dezvoltarea în 
cooperare cu alte organizații și părți 
interesate care reprezintă diferite puncte de 
vedere economice și sociale; invită statele 
membre să pună în aplicare principiul 
parteneriatului;

Or. en
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Amendamentul 76
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 47

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47. subliniază faptul că acest stat membru a 
combinat abordarea „ascendentă” și cu 
abordarea „descendentă” pentru a se 
asigura că strategiile naționale privind 
situația socială și economică au fost incluse 
alături de implicarea largă la nivel regional 
și local; salută această modalitate eficientă 
de garantare a îndeplinirii cerințelor 
strategice, implicând în același timp cât 
mai mult posibil în cadrul pregătirilor 
părțile interesate relevante;

47. subliniază faptul că acest stat membru a 
combinat abordarea „ascendentă” cu 
abordarea „descendentă” pentru a se 
asigura că strategiile naționale privind 
situația socială, economică și ecologică au 
fost incluse alături de implicarea largă la 
nivel regional și local; salută această 
modalitate eficientă de garantare a 
îndeplinirii cerințelor strategice, implicând 
în același timp cât mai mult posibil în 
cadrul pregătirilor părțile interesate 
relevante;

Or. en

Amendamentul 77
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 47

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47. subliniază faptul că acest stat membru 
a combinat abordarea „ascendentă” și cu 
abordarea „descendentă” pentru a se 
asigura că strategiile naționale privind 
situația socială și economică au fost incluse 
alături de implicarea largă la nivel regional 
și local; salută această modalitate eficientă 
de garantare a îndeplinirii cerințelor 
strategice, implicând în același timp cât 
mai mult posibil în cadrul pregătirilor 
părțile interesate relevante;

47. subliniază faptul că aceste două 
abordări, „ascendentă” și „descendentă”, 
asigură faptul că strategiile naționale 
privind situația socială și economică au 
fost incluse alături de implicarea largă la 
nivel regional și local; salută această 
modalitate eficientă de garantare a 
îndeplinirii cerințelor strategice, implicând 
în același timp cât mai mult posibil în 
cadrul pregătirilor părțile interesate 
relevante;

Or. en
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Amendamentul 78
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 48

Propunerea de rezoluție Amendamentul

48. încurajează atingerea unui acord 
privind cadrul juridic pentru politica de 
coeziune, alături de încheierea negocierilor 
privind RDC și de finalizarea CFM;

48. încurajează atingerea unui acord rapid 
privind cadrul juridic pentru politica de 
coeziune, alături de încheierea negocierilor 
privind RDC și de finalizarea CFM;

Or. en

Amendamentul 79
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 48 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

48a. regretă că Parlamentul European nu 
este mai bine informat de Comisia 
Europeană și de Consiliu cu privire la 
progresele realizate în elaborarea 
acordurilor de parteneriat și a 
programelor operaționale, îndeosebi în 
cazurile în care negocierile 
interinstituționale nu au fost finalizate;

Or. en

Amendamentul 80
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 49
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. recunoaște importanța guvernanței pe 
mai multe niveluri în etapele de pregătire și 
evidențiază faptul că unele dintre cele mai 
avansate pregătiri s-au bazat pe dialogul 
esențial cu părțile interesate de la nivel 
regional și local;

49. recunoaște importanța guvernanței pe 
mai multe niveluri și a implicării în 
parteneriat în etapele de pregătire și 
evidențiază faptul că unele dintre cele mai 
avansate pregătiri s-au bazat pe dialogul 
esențial cu părțile interesate de la nivel 
regional și local;

Or. en

Amendamentul 81
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 49 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49a. subliniază solicitarea Comisiei ca 
statele membre și regiunile să depună 
eforturi pentru a se asigura că acordurile 
de parteneriat și programele operaționale 
deja elaborate au cel mai înalt nivel de 
calitate; constată că acest lucru va 
contribui la producerea unor propuneri 
de proiecte de bună calitate, orientate 
către obiective specifice pentru a garanta 
cel mai mare impact posibil al finanțării 
UE;

Or. en

Amendamentul 82
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 49 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49a. subliniază nevoia de a investi în 
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dezvoltarea capacităților administrației și 
ale părților interesate și de a utiliza 
asistența tehnică în acest scop;

Or. en

Amendamentul 83
Iosif Matula

Propunere de rezoluție
Punctul 50

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50. înțelege faptul că o administrație 
regională activă și bine informată care 
colaborează cu Comisia poate avea un 
impact pozitiv asupra avansării 
pregătirilor;

50. înțelege faptul că o administrație 
regională activă și bine informată care 
colaborează cu Comisia poate avea un 
impact pozitiv asupra avansării 
pregătirilor; recomandă Comisiei să 
informeze autoritățile regionale cu privire 
la modalitățile de cooperare și 
documentare;

Or. ro

Amendamentul 84
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 51

Propunerea de rezoluție Amendamentul

51. recomandă ca statele membre care se 
confruntă cu întârzieri grave să beneficieze 
de sprijin suplimentar din partea Comisiei
pentru a se asigura că acordurile lor de 
parteneriat și programele operaționale sunt 
aprobate cât mai curând posibil;

51. recomandă ca statele membre care se
confruntă cu întârzieri grave să urmeze cu 
strictețe recomandările elaborate de 
Comisie în toamna anului 2012 sub forma 
documentelor de poziție individuale, 
precum și recomandările din cadrul 
dialogului lor ulterior cu Comisia; 
subliniază că Comisia ar trebui să sprijine 
într-o mai mare măsură aceste state 
membre pentru a se asigura că acordurile 
lor de parteneriat și programele 
operaționale sunt aprobate cât mai curând 
posibil; constată, prin urmare, că 
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revizuirea progreselor înregistrate de 
statele membre pe parcursul etapelor de 
pregătire ar contribui la reducerea 
întârzierilor; constată, de asemenea, că pe 
parcursul etapei de implementare Comisia 
ar putea avea încerca să elaboreze mai 
multe măsuri de sprijinire a statelor 
membre care se confruntă cu probleme;

Or. en


