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Amendamentul 1
Jens Nilsson

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât dovezi empirice indică faptul că 
criza economică și financiară a stopat 
procesul de convergență sau chiar l-a 
inversat, agravând în acest fel disparitățile 
dintre regiuni și punând capăt unei lungi 
perioade în timpul căreia disparitățile 
regionale în ceea ce privește PIB pe cap de 
locuitor și șomajul în UE au scăzut în mod 
considerabil, afectând totodată mai 
puternic regiunile mai slabe din Uniune;

A. întrucât dovezi empirice indică faptul că 
criza economică, financiară și socială a 
stopat procesul de convergență sau chiar l-
a inversat, agravând în acest fel 
disparitățile dintre regiuni și punând capăt 
unei lungi perioade în timpul căreia 
disparitățile regionale în ceea ce privește 
PIB pe cap de locuitor și șomajul în UE au 
scăzut în mod considerabil, afectând 
totodată mai puternic regiunile mai slabe 
din Uniune;

Or. en

Amendamentul 2
Vilja Savisaar-Toomast

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât resursele publice atât în statele 
membre, cât și la nivelul UE s-au redus și 
sunt supuse unei presiuni în creștere, în 
timp ce criza și recesiunea care i-a urmat, 
precum și criza datoriilor suverane din mai 
multe state membre au determinat statele 
membre să implementeze reforme
structurale importante și profunde pentru a
contribui la restabilirea competitivității 
prețurilor și a durabilității fiscale, fapt 
care a dus la reduceri ale cheltuielilor de 
creștere economică;

B. întrucât resursele publice atât în statele 
membre, cât și la nivelul UE s-au redus și 
sunt supuse unei presiuni în creștere, în 
timp ce criza și recesiunea care i-a urmat, 
precum și criza datoriilor suverane din mai 
multe state membre au determinat statele 
membre să implementeze în cele din urmă 
reformele structurale importante necesare
pentru a contribui la restabilirea creșterii 
economice și a creării de locuri de muncă, 
fapt care a dus uneori la reduceri ale
cofinanțării fondurilor structurale și de 
coeziune;

Or. en
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Amendamentul 3
Jens Nilsson

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât criza are un impact negativ 
asupra tuturor regiunilor și orașelor, 
sporind astfel importanța finanțării 
politicii de coeziune inclusiv în regiunile 
de tranziție și în cele mai dezvoltate;

Or. en

Amendamentul 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât până în prezent, în cadrul 
politicii de coeziune, s-a pus accentul mai 
degrabă pe absorbție decât pe definirea și 
monitorizarea obiectivelor, inclusiv pe 
evaluarea realizării acestora, în timp ce 
sistemele de monitorizare și evaluare nu 
sunt în măsură să-și îndeplinească pe 
deplin scopul, acela de a îmbunătăți 
definirea obiectivelor diferențiate, în 
funcție de caracteristicile, elementele 
specifice și nevoile regionale;

E. întrucât până în prezent, în cadrul 
politicii de coeziune, s-a pus accentul mai 
degrabă pe absorbție decât pe definirea și 
monitorizarea obiectivelor, inclusiv pe 
evaluarea realizării acestora, în timp ce 
sistemele de monitorizare și evaluare nu 
sunt în măsură să își îndeplinească pe 
deplin scopul, acela de a îmbunătăți 
definirea obiectivelor diferențiate, în 
funcție de caracteristicile, elementele 
specifice și nevoile locale, regionale și 
interregionale;

Or. ro

Amendamentul 5
Oldřich Vlasák
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Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât politica de coeziune va continua 
să reprezinte principala sursă de finanțare 
publică a UE în contextul cadrului 
financiar multianual 2014-2020 și întrucât 
noul cadru al politicii de coeziune 
subliniază foarte ferm necesitatea de a 
concentra investițiile într-un număr 
restrâns de domenii considerate cele mai 
importante, cum ar fi ocuparea forței de 
muncă (în special în rândul tinerilor), 
formarea și educarea, IMM-urile, inovarea, 
energia, mediul, dezvoltarea urbană și 
orașele;

F. întrucât politica de coeziune va continua 
să reprezinte principala sursă de finanțare 
publică a UE în contextul cadrului 
financiar multianual 2014-2020 și întrucât 
noul cadru al politicii de coeziune 
subliniază foarte ferm necesitatea de a 
concentra investițiile într-un număr 
restrâns de domenii considerate cele mai 
importante, cum ar fi ocuparea forței de 
muncă (în special în rândul tinerilor) și 
mobilitatea muncii, formarea și educarea, 
IMM-urile, cercetarea, dezvoltarea și
inovarea tehnologică, energia, mediul,
promovarea capacității instituționale a 
autorităților publice și a administrației 
publice eficiente, dezvoltarea urbană și 
orașele;

Or. en

Amendamentul 6
Jens Nilsson

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât politica de coeziune va continua 
să reprezinte principala sursă de finanțare 
publică a UE în contextul cadrului 
financiar multianual 2014-2020 și întrucât 
noul cadru al politicii de coeziune 
subliniază foarte ferm necesitatea de a 
concentra investițiile într-un număr 
restrâns de domenii considerate cele mai
importante, cum ar fi ocuparea forței de 
muncă (în special în rândul tinerilor), 
formarea și educarea, IMM-urile, inovarea, 
energia, mediul, dezvoltarea urbană și 
orașele;

F. întrucât politica de coeziune va continua 
să reprezinte principala sursă de finanțare 
publică a UE în contextul cadrului 
financiar multianual 2014-2020 și întrucât 
noul cadru al politicii de coeziune 
subliniază foarte ferm necesitatea de a 
concentra investițiile într-un număr 
restrâns de domenii considerate cele mai
eficace, cum ar fi ocuparea forței de muncă
(în special în rândul tinerilor), formarea și 
educarea, IMM-urile, inovarea, energia, 
mediul, tehnologiile de informare și 
comunicare, dezvoltarea urbană și orașele;
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Or. en

Amendamentul 7
Riikka Pakarinen

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât politica de coeziune va continua 
să reprezinte principala sursă de finanțare 
publică a UE în contextul cadrului 
financiar multianual 2014-2020 și întrucât 
noul cadru al politicii de coeziune 
subliniază foarte ferm necesitatea de a 
concentra investițiile într-un număr 
restrâns de domenii considerate cele mai 
importante, cum ar fi ocuparea forței de 
muncă (în special în rândul tinerilor), 
formarea și educarea, IMM-urile, inovarea, 
energia, mediul, dezvoltarea urbană și 
orașele;

F. întrucât politica de coeziune va continua 
să reprezinte principala sursă de finanțare 
publică a UE în contextul cadrului 
financiar multianual 2014-2020 și întrucât 
noul cadru al politicii de coeziune 
subliniază foarte ferm necesitatea de a 
concentra investițiile într-un număr 
restrâns de domenii considerate cele mai 
importante, cum ar fi crearea de locuri de 
muncă, ocuparea forței de muncă (în 
special în rândul tinerilor), formarea și 
educarea, IMM-urile, inovarea, energia, 
mediul, dezvoltarea urbană și orașele;

Or. fi

Amendamentul 8
Jens Nilsson

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât necesitatea de a obține mai 
mult cu mai puține resurse a motivat 
includerea unei specializări inteligente în 
noul cadru al politicii de coeziune (CPC), 
pentru ca regiunile să adopte o abordare 
strategică și mai puțin fragmentată a 
dezvoltării economice printr-un sprijin 
orientat către cercetare și inovare;

Or. en
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Amendamentul 9
Vilja Savisaar-Toomast

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât evaluările realizate pe 
parcursul programului 2007-2013 nu 
analizează întregul ciclu de evaluare, 
inclusiv eficiența, eficacitatea și impactul;

Or. en

Amendamentul 10
Vilja Savisaar-Toomast

Propunere de rezoluție
Considerentul Gb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gb. întrucât rata absorbției fondurilor 
este de aproximativ 50 % la nivelul 
statelor membre și de aproximativ 30 % în 
ultimul an al intervalului;

Or. en

Amendamentul 11
Vilja Savisaar-Toomast

Propunere de rezoluție
Considerentul Gc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gc. întrucât IMM-urile se confruntă cu 
dificultăți în ceea ce privește finanțarea 
provenită din sectorul bancar;
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Or. en

Amendamentul 12
Riikka Pakarinen

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că în prezent există suficiente 
dovezi că politicile de consolidare bugetare
sunt insuficiente în sine pentru a stimula 
creșterea și a promova investițiile care 
generează locuri de muncă de calitate și 
durabile, ceea ce impune, de asemenea, 
măsuri de sprijinire a economiei și de 
încurajare a progresului - încă fragil și 
timid - spre redresare;

1. consideră că politicile de consolidare 
bugetară sunt insuficiente în sine pentru a 
stimula creșterea și a promova investițiile 
care generează locuri de muncă de calitate 
și durabile, ceea ce impune, de asemenea, 
măsuri de sprijinire a economiei și de 
încurajare a progresului – încă fragil și 
timid – spre redresare;

Or. fi

Amendamentul 13
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
lipsa de resurse financiare publice 
suficiente, în special la nivel subnațional, 
pentru implementarea corespunzătoare a 
Strategiei Europa 2020, din cauza 
impactului crizei economice, și cu privire 
la faptul că un număr important de state 
membre și regiuni mai puțin dezvoltate 
depind în mare măsură de finanțarea 
politicii de coeziune;

2. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
lipsa de resurse financiare publice 
suficiente, în special la nivel subnațional, 
pentru implementarea corespunzătoare a 
Strategiei Europa 2020, din cauza 
impactului crizei economice, și cu privire 
la faptul că un număr important de state 
membre și regiuni mai puțin dezvoltate 
depind în mare măsură de finanțarea 
politicii de coeziune; înainte de a lua orice 
decizie cu privire la eventuale sancțiuni 
macroeconomice, imensa dependență a 
dezvoltării anumitor state membre de 
fonduri de coeziune ar trebui considerată 
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în mod corespunzător;

Or. en

Amendamentul 14
Vilja Savisaar-Toomast

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că, deși alinierea la Strategia 
Europa 2020 este importantă, este esențial 
să nu se piardă din vedere scopurile 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
care au fost puse în pericol din cauza 
crizei; solicită acțiuni decisive pentru 
menținerea coeziunii și pentru punerea 
accentului pe investiții în proiecte
infrastructurale din sectoarele de bază, 
cum ar fi transporturile, telecomunicațiile 
și energia;

4. consideră că multe regiuni mai puțin 
dezvoltate necesită încă investiții în 
proiecte de infrastructură din sectoarele de 
bază, cum ar fi transporturile, 
telecomunicațiile și energia durabilă;

Or. en

Amendamentul 15
Jens Nilsson

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că, deși alinierea la Strategia 
Europa 2020 este importantă, este esențial 
să nu se piardă din vedere scopurile 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
care au fost puse în pericol din cauza 
crizei; solicită acțiuni decisive pentru 
menținerea coeziunii și pentru punerea 
accentului pe investiții în proiecte 
infrastructurale din sectoarele de bază, 
cum ar fi transporturile, telecomunicațiile 

4. consideră că, deși alinierea la Strategia 
Europa 2020 este importantă, este esențial 
să nu se piardă din vedere scopurile 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
care au fost puse în pericol din cauza 
crizei; solicită acțiuni decisive pentru 
menținerea coeziunii și pentru punerea 
accentului pe investiții în sectoare cu un 
potențial pe termen lung pentru crearea 
de locuri de muncă și noi inovații, și 
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și energia; pentru reducerea costurilor și a 
consumului de energie;

Or. en

Amendamentul 16
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că, deși alinierea la Strategia 
Europa 2020 este importantă, este esențial 
să nu se piardă din vedere scopurile 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
care au fost puse în pericol din cauza 
crizei; solicită acțiuni decisive pentru 
menținerea coeziunii și pentru punerea 
accentului pe investiții în proiecte 
infrastructurale din sectoarele de bază, cum 
ar fi transporturile, telecomunicațiile și 
energia;

4. consideră că, deși alinierea la Strategia 
Europa 2020 este importantă, este esențial 
să nu se piardă din vedere scopurile 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
care au fost puse în pericol din cauza 
crizei; politica de coeziune este mai mult 
decât un instrument de îndeplinire a 
obiectivelor Strategiei Europa 2020; 
solicită acțiuni decisive pentru menținerea 
coeziunii și pentru punerea accentului pe 
investiții în proiecte infrastructurale din 
sectoarele de bază, cum ar fi transporturile, 
telecomunicațiile și energia;

Or. en

Amendamentul 17
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că - în ciuda faptului că 
autoritățile locale și regionale sunt 
implicate în pregătirea acordurilor de 
parteneriat - trebuie întreprinse acțiuni 
viitoare pentru consolidarea dimensiunii 
teritoriale a sistemului de guvernanță al 
politicii de coeziune, Strategiei Europa 

5. consideră că – în ciuda faptului că 
autoritățile locale și regionale sunt 
implicate în pregătirea acordurilor de 
parteneriat – trebuie întreprinse acțiuni 
viitoare pentru consolidarea dimensiunii 
teritoriale a sistemului de guvernanță al 
politicii de coeziune, Strategiei Europa 
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2020 și a Semestrului european, prin 
asigurarea unei reale coordonări și 
complementarități între diferitele niveluri 
de guvernanță, pe de o parte, și a 
consecvenței priorităților stabilite la aceste 
niveluri cu necesitățile și elementele 
specifice identificate la nivel național , 
regional și local, pe de altă parte,
permițând totodată, atunci când este 
necesar, ca anumite aspecte ale politicii să 
fie tratate printr-o abordare de sus în jos;

2020 și a semestrului european, prin 
asigurarea unei reale coordonări și 
complementarități între diferitele niveluri 
de guvernanță, pe de o parte, și a 
consecvenței priorităților stabilite la aceste 
niveluri cu necesitățile și elementele 
specifice identificate la nivel național, 
regional și local, pe de altă parte; 
subliniază importanța garantării că 
municipalitățile și regiunile sunt implicate 
în mod corespunzător în stabilirea de 
strategii naționale, întrucât acestea 
introduc o perspectivă nemediată asupra 
problemelor și a provocărilor cu care se 
confruntă;

Or. en

Amendamentul 18
François Alfonsi

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că - în ciuda faptului că 
autoritățile locale și regionale sunt 
implicate în pregătirea acordurilor de 
parteneriat - trebuie întreprinse acțiuni 
viitoare pentru consolidarea dimensiunii 
teritoriale a sistemului de guvernanță al 
politicii de coeziune, Strategiei Europa 
2020 și a Semestrului european, prin 
asigurarea unei reale coordonări și 
complementarități între diferitele niveluri 
de guvernanță, pe de o parte, și a 
consecvenței priorităților stabilite la aceste 
niveluri cu necesitățile și elementele 
specifice identificate la nivel național, 
regional și local, pe de altă parte, 
permițând totodată, atunci când este 
necesar, ca anumite aspecte ale politicii să 
fie tratate printr-o abordare de sus în jos;

5. consideră că – în ciuda faptului că 
autoritățile locale și regionale sunt 
implicate în pregătirea acordurilor de 
parteneriat – trebuie întreprinse acțiuni 
viitoare pentru consolidarea dimensiunii 
teritoriale a sistemului de guvernanță al 
politicii de coeziune, Strategiei Europa 
2020 și a semestrului european, prin 
asigurarea unei reale coordonări și 
complementarități între diferitele niveluri 
de guvernanță, pe de o parte, și a 
consecvenței priorităților stabilite la aceste 
niveluri cu necesitățile și elementele 
specifice identificate la nivel național , 
regional și local, pe de altă parte, 
permițând totodată, atunci când este 
necesar, ca anumite aspecte ale politicii să 
fie tratate printr-o abordare de sus în jos;

Or. fr
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Amendamentul 19
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că - în ciuda faptului că 
autoritățile locale și regionale sunt 
implicate în pregătirea acordurilor de 
parteneriat - trebuie întreprinse acțiuni 
viitoare pentru consolidarea dimensiunii 
teritoriale a sistemului de guvernanță al 
politicii de coeziune, Strategiei Europa 
2020 și a Semestrului european, prin 
asigurarea unei reale coordonări și 
complementarități între diferitele niveluri 
de guvernanță, pe de o parte, și a 
consecvenței priorităților stabilite la aceste 
niveluri cu necesitățile și elementele 
specifice identificate la nivel național , 
regional și local, pe de altă parte, 
permițând totodată, atunci când este 
necesar, ca anumite aspecte ale politicii să 
fie tratate printr-o abordare de sus în jos;

5. consideră că – în ciuda faptului că 
autoritățile locale și regionale sunt 
implicate în pregătirea acordurilor de 
parteneriat – trebuie întreprinse acțiuni 
viitoare pentru consolidarea dimensiunii 
teritoriale a sistemului de guvernanță al 
politicii de coeziune, Strategiei Europa 
2020 și a semestrului european, prin 
asigurarea unei reale coordonări și 
complementarități între diferitele niveluri 
de guvernanță, pe de o parte, și a 
consecvenței priorităților stabilite la aceste 
niveluri cu necesitățile și elementele 
specifice identificate la nivel național , 
regional și local, pe de altă parte, 
permițând totodată, atunci când este 
necesar, ca anumite aspecte ale politicii să 
fie tratate printr-o abordare de sus în jos;
subliniază că implicarea nivelurilor 
regionale și locale nu ar trebui să aibă 
drept urmare o creștere nejustificată a 
sarcinilor administrative;

Or. en

Amendamentul 20
Jens Nilsson

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că - în ciuda faptului că 
autoritățile locale și regionale sunt 
implicate în pregătirea acordurilor de 

5. consideră că – în ciuda faptului că 
autoritățile locale și regionale sunt 
implicate în pregătirea acordurilor de 
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parteneriat - trebuie întreprinse acțiuni 
viitoare pentru consolidarea dimensiunii 
teritoriale a sistemului de guvernanță al 
politicii de coeziune, Strategiei Europa 
2020 și a Semestrului european, prin 
asigurarea unei reale coordonări și 
complementarități între diferitele niveluri 
de guvernanță, pe de o parte, și a 
consecvenței priorităților stabilite la aceste 
niveluri cu necesitățile și elementele 
specifice identificate la nivel național , 
regional și local, pe de altă parte, 
permițând totodată, atunci când este 
necesar, ca anumite aspecte ale politicii să 
fie tratate printr-o abordare de sus în jos;

parteneriat – trebuie întreprinse acțiuni 
viitoare pentru consolidarea dimensiunii 
teritoriale a sistemului de guvernanță al 
politicii de coeziune, Strategiei Europa 
2020 și a semestrului european, prin 
asigurarea unui real dialog, coordonări și 
complementarități între diferitele niveluri 
de guvernanță, pe de o parte, și a 
consecvenței priorităților stabilite la aceste 
niveluri cu necesitățile și elementele 
specifice identificate la nivel național , 
regional și local, pe de altă parte, 
permițând totodată, atunci când este 
necesar, ca anumite aspecte ale politicii să 
fie tratate printr-o abordare de sus în jos;

Or. en

Amendamentul 21
Jens Nilsson

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că politica de coeziune 
prezintă cele mai bune mijloace pentru a 
oferi Strategiei Europa 2020 dimensiunea 
teritorială necesară pentru a aborda 
diferențele foarte semnificative din Uniune 
și din statele membre și că, dat fiind faptul 
că diferențele în ceea ce privește 
capacitățile instituționale, diferitele regiuni 
nu pot utiliza obiectivele date ca referințe 
în același fel;

6. consideră că politica de coeziune 
prezintă cele mai bune mijloace pentru a 
oferi Strategiei Europa 2020 dimensiunea 
teritorială necesară pentru a aborda 
diferențele foarte semnificative din Uniune 
și din statele membre și garantează că 
potențialul de creștere este utilizat și în 
zonele cele mai îndepărtate și mai puțin 
populate ale Uniunii și că diferențele în 
ceea ce privește capacitățile instituționale 
înseamnă că diferitele regiuni nu pot 
utiliza obiectivele date ca referințe în 
același fel;

Or. en

Amendamentul 22
Riikka Pakarinen
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că politica de coeziune 
prezintă cele mai bune mijloace pentru a 
oferi Strategiei Europa 2020 dimensiunea 
teritorială necesară pentru a aborda
diferențele foarte semnificative din Uniune 
și din statele membre și că, dat fiind faptul 
că diferențele în ceea ce privește 
capacitățile instituționale, diferitele regiuni
nu pot utiliza obiectivele date ca referințe 
în același fel;

6. consideră că politica de coeziune 
prezintă cele mai bune mijloace pentru a 
oferi Strategiei Europa 2020 dimensiunea 
teritorială necesară pentru a căuta
diferențele foarte semnificative din Uniune 
și din statele membre și că diferențele în 
ceea ce privește capacitățile instituționale, 
înseamnă că diferitele regiuni se află în 
imposibilitatea de a utiliza obiectivele date 
ca referințe în același fel;

Or. fi

Amendamentul 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. este deosebit de preocupat de faptul că, 
din cauza crizei, populația expusă riscului 
de sărăcie sau de excluziune socială s-a 
mărit considerabil, cu o frecvență mai mare 
în regiunile și orașele din regiunile de 
convergență, și consideră că este urgent să 
se abordeze aceste aspecte, care 
subminează grav coeziunea dintre regiuni 
și care pot pune în pericol competitivitatea 
Uniunii pe termen mediu și lung, prin 
punerea accentului pe politici care asigură 
locuri de muncă durabile și de calitate și 
incluziune socială;

7. este deosebit de preocupat de faptul că, 
din cauza crizei, proporția populației 
expuse riscului de sărăcie sau de 
excluziune socială s-a mărit considerabil, 
cu o frecvență mai mare în regiunile și 
orașele din regiunile de convergență, și 
consideră că este urgent să se abordeze 
aceste aspecte, care subminează grav 
coeziunea dintre regiuni și care pot pune în 
pericol competitivitatea Uniunii pe termen 
mediu și lung, prin punerea accentului pe 
politici care asigură accesul la locuri de 
muncă durabile și de calitate și incluziune 
socială, reducerea fragmentării și 
facilitarea tranziției între locuri de 
muncă, cu accent pe programele de 
reconversie profesională a șomerilor de 
lungă durată și folosirea experienței 
persoanelor la final de carieră;
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Amendamentul 24
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. este deosebit de preocupat de faptul că, 
din cauza crizei, populația expusă riscului 
de sărăcie sau de excluziune socială s-a 
mărit considerabil, cu o frecvență mai mare 
în regiunile și orașele din regiunile de 
convergență, și consideră că este urgent să 
se abordeze aceste aspecte, care 
subminează grav coeziunea dintre regiuni 
și care pot pune în pericol competitivitatea 
Uniunii pe termen mediu și lung, prin 
punerea accentului pe politici care asigură 
locuri de muncă durabile și de calitate și 
incluziune socială;

7. este deosebit de preocupat de faptul că, 
din cauza crizei, populația expusă riscului 
de sărăcie sau de excluziune socială s-a 
mărit considerabil, cu o frecvență mai mare 
în regiunile și orașele din regiunile de 
convergență, și consideră că este urgent să 
se abordeze aceste aspecte, care 
subminează grav coeziunea dintre regiuni 
și care pot pune în pericol competitivitatea 
Uniunii pe termen mediu și lung, prin 
punerea accentului pe politici care asigură 
locuri de muncă durabile și de calitate și 
incluziune socială; subliniază că ocuparea 
forței de muncă și incluziunea tinerilor ar 
trebui să beneficieze de o importanță 
deosebită în această privință și subliniază 
rolul crucial pe care îl joacă IMM-urile în 
garantarea și dezvoltarea unei ocupări a 
forței de muncă de bună calitate;

Or. en

Amendamentul 25
Vilja Savisaar-Toomast

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. insistă asupra rolului FES în reducerea 
disparităților de capital uman dintre regiuni
și în contextul implementării dimensiunii 
sociale a Strategiei Europa 2020, dat fiind 

8. insistă asupra rolului FSE în reducerea 
disparităților de capital uman dintre 
regiuni, dat fiind faptul că acest fond, 
concomitent cu FEDER, ar trebui să 



PE524.733v01-00 16/24 AM\1012023RO.doc

RO

faptul că acest fond, concomitent cu 
FEDER, a contribuit în mod semnificativ
la îndeplinirea câtorva dintre prioritățile 
actuale majore ale Uniunii, și anume 
stimularea ocupării forței de muncă tinere 
și a pieței de muncă, promovarea 
economiei și creșterii durabile, reducerea 
numărului de persoane care abandonează 
prematur școala și combaterea sărăciei, 
discriminării și excluziunii sociale;

contribuie la îndeplinirea câtorva dintre 
prioritățile actuale majore ale Uniunii, și
anume stimularea ocupării forței de muncă 
tinere și a pieței de muncă, promovarea 
economiei și a creșterii durabile, reducerea 
numărului de persoane care abandonează 
prematur școala și combaterea sărăciei, a
discriminării și a excluziunii sociale; Prin 
urmare, insistă asupra stimulării 
principiului solid de gestionare 
financiară, în special eficiența și 
eficacitatea operațiunilor FSE.

Or. en

Amendamentul 26
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. insistă asupra rolului FES în reducerea 
disparităților de capital uman dintre regiuni 
și în contextul implementării dimensiunii 
sociale a Strategiei Europa 2020, dat fiind 
faptul că acest fond, concomitent cu 
FEDER, a contribuit în mod semnificativ la 
îndeplinirea câtorva dintre prioritățile 
actuale majore ale Uniunii, și anume 
stimularea ocupării forței de muncă tinere 
și a pieței de muncă, promovarea 
economiei și creșterii durabile, reducerea 
numărului de persoane care abandonează 
prematur școala și combaterea sărăciei, 
discriminării și excluziunii sociale;

8. insistă asupra rolului FSE în reducerea 
disparităților de capital uman dintre regiuni 
și în contextul implementării dimensiunii 
sociale a Strategiei Europa 2020, dat fiind 
faptul că acest fond, concomitent cu 
FEDER, a contribuit în mod semnificativ la 
îndeplinirea câtorva dintre prioritățile 
actuale majore ale Uniunii, și anume 
stimularea ocupării forței de muncă tinere 
și a pieței de muncă, promovarea 
economiei și a creșterii durabile, reducerea 
numărului de persoane care abandonează 
prematur școala și combaterea sărăciei, a
discriminării și a excluziunii sociale;
adaugă faptul că FSE poate să contribuie 
cel mai bine la creșterea ocupării forței de 
muncă atunci când utilizarea sa este 
combinată cu FEDER;

Or. en
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Amendamentul 27
Riikka Pakarinen

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. insistă asupra rolului FES în reducerea 
disparităților de capital uman dintre regiuni 
și în contextul implementării dimensiunii 
sociale a Strategiei Europa 2020, dat fiind 
faptul că acest fond, concomitent cu 
FEDER, a contribuit în mod semnificativ 
la îndeplinirea câtorva dintre prioritățile 
actuale majore ale Uniunii, și anume 
stimularea ocupării forței de muncă tinere 
și a pieței de muncă, promovarea 
economiei și creșterii durabile, reducerea 
numărului de persoane care abandonează 
prematur școala și combaterea sărăciei, 
discriminării și excluziunii sociale;

8. insistă asupra rolului FSE în reducerea 
disparităților de capital uman dintre regiuni 
și în contextul implementării dimensiunii 
sociale a Strategiei Europa 2020, dat fiind 
faptul că acest fond, concomitent cu 
FEDER, a încercat să promoveze
îndeplinirea câtorva dintre prioritățile 
actuale majore ale Uniunii, și anume 
stimularea ocupării forței de muncă tinere 
și a pieței de muncă, promovarea 
economiei și a creșterii durabile, reducerea 
numărului de persoane care abandonează 
prematur școala și combaterea sărăciei, a
discriminării și a excluziunii sociale;

Or. fi

Amendamentul 28
Jens Nilsson

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. consideră că toate regiunile se 
confruntă cu provocarea creării unei 
creșteri durabile și a consolidării 
eficacității resurselor, subliniază în 
această privință potențialul creării de 
locuri de muncă prin investiții în eficiența 
energetică și necesitatea unor investiții 
suplimentare în cercetare și dezvoltare pe 
teritoriul Europei;

Or. en
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Amendamentul 29
Vilja Savisaar-Toomast

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reamintește, cu toate acestea, că, deși 
există dovezi clare că punerea în aplicare a 
politicii de coeziune s-a accelerat și că 
programele care au decurs din aceasta au 
adus contribuții importante în numeroase 
domenii în care investițiile sunt necesare 
pentru modernizarea economică și 
competitivitate (cum ar fi cercetarea și 
dezvoltarea, sprijinul acordat IMM-urilor, 
reindustrializarea, incluziunea socială și 
educația și formarea), un anumit număr de 
state membre riscă să nu-și implementeze 
programele până la sfârșitul perioadei 
actuale de programare;

9. reamintește, cu toate acestea, că, deși 
există dovezi clare că punerea în aplicare a 
politicii de coeziune s-a accelerat și că 
programele care au decurs din aceasta au 
adus contribuții importante în numeroase 
domenii în care investițiile sunt necesare 
pentru modernizarea economică și 
competitivitate (cum ar fi cercetarea și 
dezvoltarea, sprijinul acordat IMM-urilor, 
reindustrializarea, incluziunea socială și 
educația și formarea), un anumit număr de 
state membre riscă să nu își implementeze 
programele înainte de sfârșitul perioadei 
actuale de programare;

Or. en

Amendamentul 30
Vilja Savisaar-Toomast

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. încurajează statele membre să 
exploreze sinergiile dintre finanțarea 
politicii de coeziune și alte surse de 
finanțare europeană (precum TEN-T, TEN-
E, MCE și alte programe), precum și cu 
finanțarea oferită de Banca Europeană de 
Investiții și Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare; îndeamnă 
statele membre să simplifice și să 
îmbunătățească accesul la fondurile 
disponibile pentru stimularea IMM-urilor, 
a municipalităților locale și a altor 
beneficiari interesați să utilizeze aceste 

10. încurajează statele membre să 
exploreze sinergiile dintre finanțarea 
politicii de coeziune și alte surse de 
finanțare europeană (precum TEN-T, TEN-
E, MCE, Orizont 2020, COSME și alte 
programe), precum și cu finanțarea oferită 
de Banca Europeană de Investiții și Banca 
Europeană pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare; îndeamnă statele membre să 
accelereze punerea în aplicare și 
simplificarea și să îmbunătățească accesul 
la fondurile disponibile pentru stimularea 
IMM-urilor, a municipalităților locale și a 
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fonduri; altor beneficiari interesați să utilizeze 
aceste fonduri;

Or. en

Amendamentul 31
Jens Nilsson

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. încurajează statele membre să 
exploreze sinergiile dintre finanțarea 
politicii de coeziune și alte surse de 
finanțare europeană (precum TEN-T, TEN-
E, MCE și alte programe), precum și cu 
finanțarea oferită de Banca Europeană de 
Investiții și Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare; îndeamnă 
statele membre să simplifice și să 
îmbunătățească accesul la fondurile 
disponibile pentru stimularea IMM-urilor, 
a municipalităților locale și a altor 
beneficiari interesați să utilizeze aceste 
fonduri;

10. încurajează statele membre să 
exploreze sinergiile dintre finanțarea 
politicii de coeziune și alte surse de 
finanțare europeană (precum TEN-T, TEN-
E, MCE și alte programe), precum și cu 
finanțarea oferită de Banca Europeană de 
Investiții și Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare; îndeamnă 
statele membre să simplifice și să 
îmbunătățească accesul la fondurile 
disponibile pentru stimularea IMM-urilor, 
a economiei sociale, a municipalităților 
locale și a altor beneficiari interesați să 
utilizeze aceste fonduri;

Or. en

Amendamentul 32
Vilja Savisaar-Toomast

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. este preocupat de faptul că, deși este 
clar că evaluarea are un rol esențial în 
dezbaterea politică și în procesul politic de 
învățare, lipsa de date și imposibilitatea,
în numeroase cazuri, de a le agrega, face
imposibilă monitorizarea în mod corect a 

11. este preocupat de faptul că, deși
furnizarea de date și informații de 
monitorizare privind punerea în aplicare 
îmbunătățește calitatea obiectivelor 
stabilite, iar calitatea inegală în multe
cazuri de raportare a progresului face
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progreselor realizate la nivel regional și 
local către obiectivele stabilite și consideră 
că lărgirea și actualizarea statisticilor 
regionale, precum și îmbunătățirea 
calității datelor reprezintă o prioritate;

dificilă dezvoltarea unei imagini complete 
a progresului către obiectivele la nivel 
regional și local;

Or. en

Amendamentul 33
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. este preocupat de faptul că, deși este 
clar că evaluarea are un rol esențial în 
dezbaterea politică și în procesul politic de 
învățare, lipsa de date și imposibilitatea, în 
numeroase cazuri, de a le agrega, face 
imposibilă monitorizarea în mod corect a 
progreselor realizate la nivel regional și 
local către obiectivele stabilite și 
consideră că lărgirea și actualizarea 
statisticilor regionale, precum și 
îmbunătățirea calității datelor reprezintă 
o prioritate;

11. înțelege că evaluarea are un rol esențial 
în dezbaterea politică și în procesul politic 
de învățare și, prin urmare, este necesar să 
se monitorizeze în mod corect progresele
realizate; subliniază totuși că autoritățile
la nivel local și regional sunt deja 
supraîncărcate cu propria agendă și 
această monitorizare nu trebuie să le 
aducă nicio sarcină suplimentară;

Or. en

Amendamentul 34
Vilja Savisaar-Toomast

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. cere Comisiei și statelor membre să se 
folosească pe deplin de instrumentele de 
monitorizare și evaluare disponibile în 
contextul următorului cadru legislativ, 
pentru o programare și o implementare de 

13. solicită Comisiei și statelor membre, în 
vederea consolidării transparenței 
raportării și calității programării și a 
punerii sale în aplicare, să utilizeze pe 
deplin instrumentele de monitorizare și 
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mai bună calitate; evaluare disponibile în contextul 
următorului cadru legislativ (o orientare 
mai puternică către rezultate, utilizarea de 
indicatori de realizare comuni, alegerea 
indicatorilor pentru rezultate specifice ale 
programului și un cadru de performanță 
clar);

Or. en

Amendamentul 35
Vilja Savisaar-Toomast

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. invită Comisia, care în prezent 
lansează evaluarea ex post 2007-2013 și 
statele membre să garanteze că evaluarea 
se bazează pe date fiabile, că analizează 
eficiența, eficacitatea și impactul 
operațiunilor și că va fi încheiată până la 
expirarea termenului-limită din 2015, 
pentru a învăța lecții clare pentru punerea 
în aplicare a evaluării de la mijlocul 
următoarei perioade a programului;

Or. en

Amendamentul 36
Vilja Savisaar-Toomast

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. îndeamnă Comisia să conlucreze cu 
statele membre pentru a crește 
transparența solicitărilor pentru proiecte 
și a predictibilității sale, precum și pentru 
a reduce intervalul dintre solicitări și 
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atribuirea contractelor, în special pentru 
IMM-uri, care concurează într-un mediu 
în continuă schimbare;

Or. en

Amendamentul 37
Vilja Savisaar-Toomast

Propunere de rezoluție
Punctul 13 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13c. invită statele membre să elaboreze 
politici de încurajare a băncilor să 
cofinanțeze proiecte UE;

Or. en

Amendamentul 38
Vilja Savisaar-Toomast

Propunere de rezoluție
Punctul 13 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13d. solicită Comisiei să verifice dacă 
autoritățile de gestionare aplică Directiva 
privind plățile întârziate și să se ocupe de 
întârzierile nerezonabile ale acestor 
autorități;

Or. en

Amendamentul 39
Vilja Savisaar-Toomast

Propunere de rezoluție
Punctul 13 e (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13e. invită Comisia să analizeze impactul 
FSE asupra ocupării forței de muncă și a
creării de locuri de muncă, precum și a 
eficacității operațiunilor sale;

Or. en

Amendamentul 40
Vilja Savisaar-Toomast

Propunere de rezoluție
Punctul 13 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13f. invită Serviciul de audit intern al 
Comisiei și Curtea Europeană a 
Auditorilor să crească numărul 
auditurilor sale de performanță privind 
fondurile structurale și de coeziune și, în 
special privind FSE;

Or. en

Amendamentul 41
Vilja Savisaar-Toomast

Propunere de rezoluție
Punctul 13 g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13g. îndeamnă Comisia să analizeze în 
profunzime cauzele ratei scăzute de 
absorbție;

Or. en
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Amendamentul 42
Vilja Savisaar-Toomast

Propunere de rezoluție
Punctul 13 h (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13h. invită statele membre să garanteze 
rata de cofinanțare în vederea accelerării 
implementării fondurilor.

Or. en


