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Amendamentul 1
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Alineatul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. împreună cu Comisia și cu Consiliul, 
împărtășește opinia că schimbările 
legislative operate în contextul planului 
european de redresare economică vor 
contribui la transformarea fondurilor 
structurale într-un instrument valoros 
pentru redresarea economiei europene în 
2010; în acest context, invită statele 
membre să asigure utilizarea optimă a 
noilor mecanisme și proceduri simplificate,
în vederea accelerării implementării și 
stimulării activității economice; de 
asemenea, solicită statelor membre să se 
asigure că simplificarea procedurilor nu 
conduce la abuzul de fonduri publice;

3. împreună cu Comisia și cu Consiliul, 
împărtășește opinia că schimbările 
legislative operate în contextul planului 
european de redresare economică vor 
contribui la transformarea fondurilor 
structurale într-un instrument valoros 
pentru redresarea economiei europene în 
2010; în acest context, invită statele 
membre să asigure utilizarea optimă a 
noilor mecanisme și proceduri simplificate, 
în vederea accelerării implementării, 
întreprinzând toate eforturile pentru 
asigurarea execuției la timp a fondurilor 
alocate programelor operaționale 
naționale, precum și optimizând efectul de 
multiplicare în stimularea activității 
economice,  de importanță vitală în 
regiunile puternice dependente de 
investițiile publice, așa cum sunt regiunile 
cele mai izolate; de asemenea, solicită 
statelor membre să se asigure că 
simplificarea procedurilor este însoțită de 
sisteme eficiente de control și gestiune 
menite să optimizeze capacitatea de 
executare a fondurilor, preîntâmpinând 
totodată utilizarea lor abuzivă; 

Or. pt

Amendamentul 2
Lena Barbara Kolarska-Bobinska

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. observă că regiunile frontaliere au 
fost printre cele care au avut cel mai mult 
de suferit de pe urma crizei economice, 
întrucât comerțul internațional și 
transfrontalier s-a redus; invită Comisia 
și statele membre să aibă în vedere 
această situație la inițierea și 
implementarea de proiecte finanțate prin 
fonduri regionale;
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