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Amendamentul 1
Cornelia Ernst

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. este de părere că lucrările privind CFM 
nu ar trebui în niciun caz să interfereze cu 
lucrările privind regulamentele care 
definesc sfera sprijinului și normele de 
aplicare ale fiecărui fond și, prin urmare, ar 
trebui să respecte rolul Parlamentului 
European în cadrul negocierilor privind 
temeiul juridic pentru politica de coeziune;
regretă profund că negocierile privind 
CFM 2014-2020 nu au respectat acest 
principiu, ceea ce a avut drept rezultat o 
influență substanțială a lucrărilor privind 
CFM asupra negocierilor legislative în 
legătură cu regulamentele privind politica 
de coeziune, atât din perspectiva 
conținutului, cât și a calendarului;

2. este de părere că lucrările privind CFM 
nu ar trebui în niciun caz să interfereze cu 
lucrările privind regulamentele care 
definesc sfera sprijinului și normele de 
aplicare ale fiecărui fond și, prin urmare, ar 
trebui să respecte rolul și prerogativele 
Parlamentului European în cadrul 
negocierilor privind temeiul juridic pentru 
politica de coeziune; regretă profund că 
negocierile privind CFM 2014-2020 nu au 
respectat acest principiu, ceea ce a avut 
drept rezultat o influență substanțială a 
lucrărilor privind CFM în legătură cu 
regulamentele privind politica de coeziune, 
atât din perspectiva conținutului, cât și a 
calendarului; regretă, prin urmare, 
includerea principiului condiționalității 
macroeconomice și a rezervei de 
performanță în cadrul acordului politic al 
Consiliului European care, în 
conformitate cu Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, intră în 
domeniul de aplicare a procedurii de 
codecizie;  

Or. en

Amendamentul 2
Cornelia Ernst

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că discuțiile privind resursele 
pentru politica de coeziune ar trebui să se 

3. subliniază că discuțiile privind resursele 
pentru politica de coeziune ar trebui să se 
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bazeze pe o analiză a necesităților și să țină 
seama de evaluarea punerii în aplicare a 
politicii respective în perioada de 
programare anterioară; reamintește că 
politica de coeziune este o politică de 
investiții favorabile creșterii și, prin 
urmare, va deveni mai importantă ca 
instrument al UE pentru stimularea 
creșterii economice, crearea de locuri de 
muncă, stimularea investițiilor publice și 
reducerea inegalităților sociale;

bazeze pe o analiză a necesităților în 
materie de dezvoltare regională și locală 
și să țină seama de evaluarea punerii în 
aplicare a politicii respective în perioada de 
programare anterioară; reamintește că 
politica de coeziune este o politică de 
investiții favorabile creșterii și, prin 
urmare, va deveni mai importantă ca 
instrument al UE pentru stimularea 
creșterii economice, crearea de locuri de 
muncă, stimularea investițiilor publice și 
promovarea incluziunii sociale;
subliniază, prin urmare, că reducerea 
bugetului UE va conduce în mod 
inevitabil la amplificarea dezechilibrelor, 
la îngrădirea dezvoltării economice și la 
subminarea principiului solidarității;

Or. en

Amendamentul 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că discuțiile privind resursele 
pentru politica de coeziune ar trebui să se 
bazeze pe o analiză a necesităților și să țină 
seama de evaluarea punerii în aplicare a 
politicii respective în perioada de 
programare anterioară; reamintește că 
politica de coeziune este o politică de 
investiții favorabile creșterii și, prin 
urmare, va deveni mai importantă ca 
instrument al UE pentru stimularea 
creșterii economice, crearea de locuri de 
muncă, stimularea investițiilor publice și 
reducerea inegalităților sociale;

3. subliniază că discuțiile privind resursele 
pentru politica de coeziune ar trebui să se 
bazeze pe o analiză a necesităților și să țină 
seama de evaluarea punerii în aplicare a 
politicii respective în perioada de 
programare anterioară; reamintește că 
politica de coeziune este o politică de 
investiții favorabile creșterii și, prin 
urmare, va deveni mai importantă ca 
instrument al UE pentru stimularea 
creșterii economice, crearea de locuri de 
muncă, stimularea investițiilor publice, 
abordarea problemei schimbărilor 
climatice și a dependenței energetice și 
reducerea inegalităților sociale, pentru a 
atinge obiectivele strategiei Europa 2020; 
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Amendamentul 4
François Alfonsi, Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că discuțiile privind resursele 
pentru politica de coeziune ar trebui să se 
bazeze pe o analiză a necesităților și să țină 
seama de evaluarea punerii în aplicare a 
politicii respective în perioada de 
programare anterioară; reamintește că 
politica de coeziune este o politică de 
investiții favorabile creșterii și, prin 
urmare, va deveni mai importantă ca 
instrument al UE pentru stimularea 
creșterii economice, crearea de locuri de 
muncă, stimularea investițiilor publice și
reducerea inegalităților sociale;

3. subliniază că discuțiile privind resursele 
pentru politica de coeziune ar trebui să se 
bazeze pe o analiză a necesităților și să țină 
seama de evaluarea punerii în aplicare a 
politicii respective în perioada de 
programare anterioară; reamintește că 
politica de coeziune este o politică de 
investiții favorabile creșterii care 
contribuie la combaterea crizei economice 
și, prin urmare, va deveni mai importantă 
ca instrument al UE pentru stimularea 
creșterii economice sustenabile, crearea de 
locuri de muncă, stimularea investițiilor 
publice și reducerea inegalităților sociale și 
a sărăciei, stimularea tranziției în 
domeniul energetic și combaterea 
schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 5
Younous Omarjee

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. își exprimă dezacordul față de 
precedentul creat de Consiliul Uniunii 
Europene prin includerea în CFM 2014-
2020 a unor dispoziții privind alocarea de 
credite din fondurile structurale pentru 
noua regiune ultraperiferică Mayotte;
subliniază că, până în prezent, nicio 
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regiune nu a beneficiat de finanțare 
forfetară în absența unui temei juridic 
sau a criteriilor aplicabile; relevă faptul 
că acest precedent contravine principiului 
tratamentului egal al regiunilor și nu 
respectă clasificarea regiunilor pe 
categorii, astfel cum este stabilită în 
normele comune aplicabile fondurilor;

Or. fr

Amendamentul 6
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. este profund îngrijorat de faptul că 
volumul facturilor neplătite la sfârșitul 
anului crește constant și consideră că 
politica de coeziune este cea mai afectată 
de deficitul bugetului UE; solicită, prin 
urmare, o reformă structurală a bugetului 
UE, inclusiv reforma resurselor proprii.

5. este profund îngrijorat de faptul că 
volumul facturilor neplătite la sfârșitul 
anului crește constant și consideră că 
politica de coeziune este cea mai afectată 
de deficitul bugetului UE; concluzionează 
că efectele ulterioare ale perioadei 2007-
2014 nu sunt contracarate în CFM 2014-
2020; solicită, prin urmare, să se continue 
procesul de reformă a bugetului UE, 
inclusiv reforma resurselor proprii.

Or. en


