
AM\809976RO.doc PE439.965v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru dezvoltare regională

2009/2235(INI)

29.3.2010

AMENDAMENTELE
1 - 99

Proiect de raport
Ricardo Cortés Lastra
(PE439.858v02-00)

referitor la contribuția politicii de coeziune la atingerea obiectivelor de la 
Lisabona
(2009/2235(INI))



PE439.965v01-00 2/51 AM\809976RO.doc

RO

AM_Com_NonLegReport



AM\809976RO.doc 3/51 PE439.965v01-00

RO

Amendamentul 1
Ricardo Cortés Lastra

Propunere de rezoluție
Referirea 16a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Raportul strategic al 
Comisiei privind politica de coeziune din 
aprilie 2010, care conține o sinteză a 
rapoartelor strategice naționale;

Or. en

Amendamentul 2
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât din 2007 reglementările privind 
fondurilor structurale includ alocarea 
obligatorie în favoarea obiectivelor de la 
Lisabona pentru UE-15, resursele politicii 
de coeziune având drept țintă statele 
membre și regiunile, creșterea și locurile de 
muncă;

A. întrucât, ținând cont de faptul că 
obiectivul principal al politicii de coeziune 
constă în reducerea disparităților dintre 
nivelurile de dezvoltare ale diferitelor 
regiuni și măsura în care regiunile 
defavorizate și insulele (inclusiv zonele 
rurale) au rămas în urmă, din 2007 
reglementările privind fondurilor 
structurale includ alocarea obligatorie în 
favoarea obiectivelor de la Lisabona pentru 
UE-15, resursele politicii de coeziune 
având drept țintă statele membre și 
regiunile, creșterea și locurile de muncă; 

Or. es

Amendamentul 3
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Considerentul A
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât din 2007 reglementările privind 
fondurilor structurale includ alocarea 
obligatorie în favoarea obiectivelor de la 
Lisabona pentru UE-15, resursele politicii 
de coeziune având drept țintă statele 
membre și regiunile, creșterea și locurile de 
muncă;

A. întrucât din 2007 reglementările privind 
fondurilor structurale includ alocarea 
obligatorie în favoarea obiectivelor de la 
Lisabona pentru UE-15, iar UE-12 aplică 
în mod voluntar un mecanism de alocare 
asemănător fără caracter obligatoriu, 
resursele politicii de coeziune având drept 
țintă statele membre și regiunile, creșterea 
și locurile de muncă;

Or. en

Amendamentul 4
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât – în special în timpul recesiunii 
curente – politica de coeziune este
instrumentul principal de promovare a 
creșterii și locurilor de muncă în UE 
datorită stabilității valorilor finanțării și
sistemului descentralizat de gestionare 
aplicat;

B. întrucât – în special în timpul recesiunii 
curente – politica de coeziune este unul 
dintre instrumentele principale de 
promovare a creșterii, competitivității și 
locurilor de muncă în UE datorită inclusiv 
stabilității valorilor finanțării, sistemului 
descentralizat de gestionare aplicat și 
integrării priorităților comunitare de 
dezvoltare durabilă în rândul obiectivelor 
sale principale;

Or. es

Amendamentul 5
Georgios Stavrakakis, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de rezoluție
Considerentul B
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât – în special în timpul recesiunii 
curente – politica de coeziune este 
instrumentul principal de promovare a 
creșterii și locurilor de muncă în UE 
datorită stabilității valorilor finanțării și 
sistemului descentralizat de gestionare 
aplicat;

B. întrucât – în special în timpul recesiunii 
curente – politica de coeziune este 
instrumentul principal de promovare a 
creșterii și locurilor de muncă în UE 
datorită stabilității valorilor finanțării 
pentru programele și politicile de 
dezvoltare pe termen lung și sistemului 
descentralizat de gestionare aplicat,

Or. en

Amendamentul 6
Georgios Stavrakakis, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât două treimi din investițiile în 
sectorul public din UE provin de la 
nivelurile regional și local, autoritățile 
regionale și locale concentrează adesea 
competențe politice substanțiale și sunt 
actori principali în aplicarea atât a 
Strategiei de la Lisabona curente, cât și a 
viitoarei Strategii UE 2020;

C. întrucât două treimi din investițiile în 
sectorul public din UE provin de la 
nivelurile regional și local, autoritățile 
regionale și locale concentrează adesea 
competențe politice substanțiale și sunt 
actori principali în realizarea atât a 
Strategiei de la Lisabona curente, cât și a 
viitoarei Strategii UE 2020;

Or. en

Amendamentul 7
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât politica de coeziune trebuie să 
fie o parte integrală a Strategiei UE 2020, 
deoarece aceasta este inclusă în Tratatul 

D. întrucât politica de coeziune, în 
conformitate cu decizia luată anterior de 
a include printre prioritățile sale 
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de la Lisabona ca un instrument pus în 
slujba atingerii obiectivelor tratatului,

contribuția la atingerea obiectivelor 
stabilite în Strategiile de la Lisabona și de 
la Göteburg, trebuie să facă parte 
integrantă din Strategia UE 2020, 
deoarece aceasta contribuie la promovarea 
creșterii, a competitivității și a ocupării 
forței de muncă, care sunt obiective 
strategice ale Uniunii,

Or. es

Amendamentul 8
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât politica de coeziune trebuie să 
fie o parte integrală a Strategiei UE 2020, 
deoarece aceasta este inclusă în Tratatul de 
la Lisabona ca un instrument pus în slujba 
atingerii obiectivelor Tratatului,

D. întrucât politica de coeziune trebuie să 
fie corelată cu Strategia UE 2020, 
deoarece aceasta este inclusă în Tratatul de 
la Lisabona ca un instrument pus în slujba 
atingerii obiectivelor Tratatului,

Or. en

Amendamentul 9
Lena Kolarska-Bobińska 

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât similar Strategiei de la 
Lisabona, Strategia UE 2020 propusă nu 
reflectă într-o măsură suficientă
nivelurile diferite de dezvoltare ale 
regiunilor și statelor membre și, prin 
urmare, nu evidențiază îndeajuns 
coeziunea economică în UE extinsă,

Or. en
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Amendamentul 10
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. observă că în alocările din cadrul 
programului pentru 2007-2013, circa 228 
miliarde € pe o perioadă de 7 ani au fost 
alocate priorităților stabilite la Lisabona; 
subliniază că alocările totale, și în UE-12, 
au depășit procentele necesare;

1. subliniază că politica de coeziune 
reprezintă un instrument pentru 
dezvoltarea politicilor Uniunii, întrucât 
transferurile sunt condiționate de 
realizarea anumitor investiții; observă că 
în alocările din cadrul programului pentru 
2007-2013, circa 228 miliarde € pe o 
perioadă de 7 ani au fost alocate 
priorităților stabilite la Lisabona; 
subliniază că alocările totale, și în UE-12, 
au depășit procentele necesare;

Or. es

Amendamentul 11
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. observă că în alocările din cadrul 
programului pentru 2007-2013, circa 228 
miliarde € pe o perioadă de 7 ani au fost 
alocate priorităților stabilite la Lisabona; 
subliniază că alocările totale, și în UE-12,
au depășit procentele necesare;

1. observă că în alocările din cadrul 
programului pentru 2007-2013, circa 228 
miliarde € pe o perioadă de 7 ani au fost 
alocate priorităților stabilite la Lisabona; 
subliniază că alocările totale și în UE-12 au 
depășit procentele propuse;

Or. en
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Amendamentul 12
Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. remarcă faptul că alocările variază 
semnificativ între statele membre și între 
obiective; subliniază că nu există o politică 
unică pentru toate zonele și că o astfel de 
încercare ar conduce la o lipsă de 
identificare cu orice strategie pentru 
creștere și ar duce la o aplicare insuficientă 
a acesteia; 

2. remarcă faptul că alocările variază 
semnificativ între statele membre și între 
obiective; subliniază că nu există o politică 
unică pentru toate zonele și că o astfel de 
încercare ar conduce la o lipsă de 
identificare cu orice strategie pentru 
creștere și ar duce la o aplicare insuficientă 
a acesteia; prin urmare, ar trebui 
analizată abordarea pentru stabilirea de 
strategii pentru macroregiuni;

Or. en

Amendamentul 13
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. remarcă faptul că alocările variază 
semnificativ între statele membre și între 
obiective; subliniază că nu există o politică 
unică pentru toate zonele și că o astfel de 
încercare ar conduce la o lipsă de 
identificare cu orice strategie pentru 
creștere și ar duce la o aplicare insuficientă 
a acesteia; 

2. remarcă faptul că alocările variază 
semnificativ între statele membre și între 
obiective; subliniază că nu există o politică 
unică pentru toate zonele și că o astfel de 
încercare ar conduce la o lipsă de implicare 
și de identificare cu orice strategie pentru 
creștere și ar duce la o aplicare insuficientă 
a acesteia;

Or. en



AM\809976RO.doc 9/51 PE439.965v01-00

RO

Amendamentul 14
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. consideră că Strategia inițială de la 
Lisabona, bazată exclusiv pe metoda 
coordonării, nu a putut atinge, din punct 
de vedere structural, obiectivele declarate 
și că adevăratele rezultate au fost realizate 
doar atunci când aceasta a fost corelată 
politicii de coeziune; subliniază faptul că 
această greșeală trebuie evitată în 
strategia propusă UE 2020;

Or. en

Amendamentul 15
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. regretă că din cauza începerii cu 
întârziere a programelor și a lipsei 
ulterioare de date referitoare la cheltuieli, 
corespondența dintre alocările programului 
și cheltuielile reale nu poate fi verificată în 
această etapă; așteaptă cu entuziasm 
publicarea raportului strategic al Comisiei 
și solicită desfășurarea unei dezbateri inter-
instituționale la nivel înalt pe această bază 
pentru a analiza contribuția politicii de 
coeziune la obiectivele de la Lisabona și 
pentru a evalua relațiile ulterioare;

4. regretă că, din cauza începerii cu 
întârziere a programelor și a lipsei 
ulterioare de date referitoare la cheltuieli, 
corespondența dintre alocările programului 
și cheltuielile reale nu poate fi verificată în 
această etapă, iar corectitudinea 
investițiilor de la Lisabona nu poate fi 
evaluată, în special în ceea ce privește 
programarea în țările mai puțin 
dezvoltate; așteaptă cu entuziasm 
publicarea raportului strategic al Comisiei 
și solicită desfășurarea unei dezbateri inter-
instituționale la nivel înalt pe această bază 
pentru a analiza contribuția politicii de 
coeziune la obiectivele de la Lisabona și 
pentru a evalua relațiile ulterioare;

Or. es
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Amendamentul 16
Georgios Stavrakakis, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. critică lipsa unei evaluări generale a 
impactului cheltuielilor cu coeziunea 
asupra dezvoltării regionale; solicită 
Comisiei să evalueze impactul teritorial al 
alocării fondurilor structurale pentru 
Strategia de la Lisabona și să evalueze dacă 
acest sistem contribuie în mod real la 
dezvoltarea teritorială echilibrată și 
coerentă; 

5. critică lipsa unei evaluări generale a 
impactului cheltuielilor cu coeziunea 
asupra dezvoltării regionale; solicită 
Comisiei să evalueze impactul teritorial al 
alocării fondurilor structurale pentru 
Strategia de la Lisabona și să evalueze dacă 
acest sistem contribuie în mod real la 
dezvoltarea regională echilibrată și 
coerentă; 

Or. en

Amendamentul 17
László Surján

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. recunoaște că o evaluare eficientă 
trebuie să se bazeze pe indicatori care 
permit compararea și combinarea datelor 
între regiuni; solicită Comisiei să elaboreze 
o propunere pentru indicatorii de evaluare 
înainte de 2012 pentru a furniza 
modalitățile de a măsura impactul produs și 
de a efectua ajustările necesare pentru 
următoarea perioadă de programare; 

6. recunoaște că o evaluare eficientă 
trebuie să se bazeze pe indicatori care 
permit compararea și combinarea datelor
între regiuni; solicită Comisiei să elaboreze 
o propunere pentru indicatorii de evaluare 
înainte de 2012 pentru a furniza 
modalitățile de a măsura impactul produs 
în ceea ce privește cantitatea, precum și 
calitatea, și de a efectua ajustările necesare 
pentru următoarea perioadă de programare; 

Or. en
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Amendamentul 18
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. regretă că, deși obiectivele principale ale 
Agendei de la Lisabona includeau inițial 
creștere economică, ocupare a forței de 
muncă și coeziune socială, relansarea 
Strategiei în 2005 a prezentat un program 
mai puțin ambițios, cu un rol minor 
pentru pilonul social;

7. regretă că, deși obiectivele principale ale 
Agendei de la Lisabona includeau inițial 
creștere economică, ocupare a forței de 
muncă și coeziune socială, relansarea 
Strategiei în 2005 a prezentat un program 
mai puțin ambițios;

Or. en

Amendamentul 19
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră guvernanța slabă la mai multe 
niveluri ca fiind una dintre limitele 
principale ale Strategiei de la Lisabona, 
alături de implicarea insuficientă a 
autorităților regionale și locale și a 
societății civile în elaborarea, aplicarea, 
comunicarea și evaluarea strategiei; 
recomandă integrarea mai puternică a 
acestora în viitor în toate etapele;

8. consideră guvernanța la mai multe 
niveluri ca fiind un atu strategic al politicii 
de coeziune, însă subliniază că implicarea 
autorităților regionale și locale și a 
societății civile în elaborarea, aplicarea, 
comunicarea și evaluarea acestei politici
este încă insuficientă; recomandă 
integrarea mai puternică a acestora în viitor 
în toate etapele; subliniază faptul că una 
dintre problemele legate de guvernare 
rezultă din sistemul de supraveghere și 
control înființat de către Comisie și, în 
consecință, subliniază nevoia de 
schimbări majore în procedurile de 
gestionare și control, pentru ca politica să 
devină mai flexibilă și mai eficientă; 
subliniază, în același timp, faptul că 
strategiile nu pot fi supuse unor norme 
extrem de complicate;
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Or. es

Amendamentul 20
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră guvernanța slabă la mai multe 
niveluri ca fiind una dintre limitele 
principale ale Strategiei de la Lisabona, 
alături de implicarea insuficientă a 
autorităților regionale și locale și a 
societății civile în elaborarea, aplicarea, 
comunicarea și evaluarea strategiei; 
recomandă integrarea mai puternică a 
acestora în viitor în toate etapele;

8. consideră guvernanța slabă la mai multe 
niveluri ca fiind una dintre limitele 
principale ale Strategiei de la Lisabona, 
alături de implicarea insuficientă a 
autorităților regionale și locale și a 
societății civile în elaborarea, aplicarea, 
comunicarea și evaluarea strategiei; 
solicită, în conformitate cu principiul 
subsidiarității consacrat în Tratatul de la 
Lisabona și ținând seama în mod 
corespunzător de importanța 
autoguvernării locale, integrarea mai 
puternică a acestora în viitor în toate 
etapele;

Or. de

Amendamentul 21
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că atunci când a fost aplicat 
principiul parteneriatului în Strategia de la 
Lisabona, acesta a crescut sentimentul de 
asumare a obiectivelor de către autoritățile 
locale și regionale, precum și de către 
părțile implicate economic și social și a 
asigurat un caracter solid superior al 
intervențiilor;

9. subliniază că atunci când a fost aplicat 
principiul parteneriatului în Strategia de la 
Lisabona, acesta a crescut sentimentul de 
asumare a obiectivelor de către autoritățile 
locale și regionale, precum și de către 
părțile implicate economic și social și a 
asigurat un caracter solid superior al 
intervențiilor; invită Comisia să 
monitorizeze în mod mai eficient punerea 
în aplicare a principiului parteneriatului 



AM\809976RO.doc 13/51 PE439.965v01-00

RO

în statele membre;

Or. de

Amendamentul 22
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. constată că regiunile și orașele 
europene joacă un rol fundamental în 
punerea în aplicare a Strategiei de la 
Lisabona, fiind actori-cheie în domeniile 
inovării, cercetării și educației; subliniază 
că acestea pun în aplicare peste o treime 
din totalul investițiilor publice din UE și 
concentrează tot mai mult cheltuielile din 
fondurile structurale asupra obiectivelor 
legate de creștere și locuri de muncă;

Or. es

Amendamentul 23
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază faptul că nivelul regional, în 
special, are un rol esențial de jucat ca 
mijloc de a ajunge la nenumărații agenți 
economici și sociali care trăiesc și produc 
în Europa, în special IMM-urile, și de a 
promova educația și formarea profesională, 
cercetarea, inovarea și dezvoltarea;

10. subliniază faptul că autoritățile locale 
și regionale pot facilita condițiile care 
promovează creșterea economică în 
regiunile lor, dar consideră că dezvoltarea 
teritorială viitoare a Europei nu se poate 
baza numai pe o dinamică pur 
competitivă; subliniază faptul că nivelul 
regional, în special, are un rol esențial de 
jucat ca mijloc de a ajunge la nenumărații 
agenți economici și sociali care trăiesc și 
produc în Europa, în special IMM-urile, și 
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de a promova educația și formarea 
profesională, cercetarea, inovarea și 
dezvoltarea;

Or. es

Amendamentul 24
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază faptul că nivelul regional, în 
special, are un rol esențial de jucat ca 
mijloc de a ajunge la nenumărații agenți 
economici și sociali care trăiesc și produc 
în Europa, în special IMM-urile, și de a 
promova educația și formarea profesională, 
cercetarea, inovarea și dezvoltarea;

10. subliniază faptul că nivelul regional și 
local, în special, are un rol esențial de jucat 
ca mijloc de a ajunge la nenumărații agenți 
economici și sociali care trăiesc și produc 
în Europa, în special IMM-urile, și de a 
promova educația și formarea profesională, 
cercetarea, inovarea și dezvoltarea;

Or. de

Amendamentul 25
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază faptul că nivelul regional, în 
special, are un rol esențial de jucat ca 
mijloc de a ajunge la nenumărații agenți 
economici și sociali care trăiesc și produc 
în Europa, în special IMM-urile, și de a 
promova educația și formarea profesională, 
cercetarea, inovarea și dezvoltarea;

10. subliniază faptul că nivelul regional și 
local, în special, are un rol esențial de jucat 
ca mijloc de a ajunge la nenumărații agenți 
economici și sociali care trăiesc și produc 
în Europa, în special IMM-urile, și de a 
promova educația și formarea profesională, 
cercetarea, inovarea și dezvoltarea;

Or. en
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Amendamentul 26
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. recomandă îmbunătățirea sinergiilor
dintre cadrele naționale strategice de 
referință și programele naționale de 
reformă printr-un dialog mai puternic și
periodic promovat la toate nivelurile, 
inclusiv la nivel comunitar, între 
administrațiile responsabile cu politica de 
coeziune și Strategia de la Lisabona;

11. regretă sinergiile slabe care au existat 
între cadrele naționale strategice de 
referință și programele naționale de 
reformă în conformitate cu strategia, 
căreia i-a lipsit un dialog puternic și 
periodic la toate nivelurile, inclusiv la nivel 
comunitar, între administrațiile 
responsabile cu politica de coeziune și 
Strategia de la Lisabona;

Or. en

Amendamentul 27
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. recomandă îmbunătățirea sinergiilor 
dintre cadrele naționale strategice de 
referință și programele naționale de 
reformă printr-un dialog mai puternic și 
periodic promovat la toate nivelurile, 
inclusiv la nivel comunitar, între 
administrațiile responsabile cu politica de 
coeziune și Strategia de la Lisabona;

11. recomandă îmbunătățirea sinergiilor 
dintre cadrele naționale strategice de
referință și programele naționale de 
reformă printr-un dialog mai puternic și 
periodic promovat la toate nivelurile, 
inclusiv la nivel comunitar, între 
administrațiile responsabile cu politica de 
coeziune și Strategia de la Lisabona și 
partenerii tematici relevanți;

Or. de
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Amendamentul 28
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. apreciază rezultatele obținute până 
acum cu ajutorul instrumentelor de 
inginerie financiară și datorită cooperării 
cu BEI în promovarea inovării și cercetării 
prin forme regenerabile de finanțare; 
recunoaște potențialul lor de ameliorare a 
investițiilor și solicită consolidarea 
acestora în special cu privire la JEREMIE 
și JESSICA, pentru a asigura un sprijin mai 
bun acordat activității comerciale și IMM-
urilor; recomandă ca regulile care 
guvernează aceste instrumente să fie 
simplificate în scopul de a permite 
utilizarea acestora într-o măsură mai mare 
de către beneficiari;

12. apreciază rezultatele obținute până 
acum cu ajutorul instrumentelor de 
inginerie financiară și datorită cooperării 
cu BEI în promovarea inovării și cercetării 
prin forme regenerabile de finanțare și 
subliniază necesitatea unei relații mai 
bune între diferitele instrumente de 
finanțare ale UE cu cele ale BEI; 
recunoaște potențialul lor de ameliorare a 
investițiilor și solicită consolidarea 
acestora în special cu privire la JEREMIE 
și JESSICA, pentru a asigura un sprijin mai 
bun acordat activității comerciale și IMM-
urilor; recomandă ca regulile care 
guvernează aceste instrumente să fie 
simplificate în scopul de a permite 
utilizarea acestora într-o măsură mai mare 
de către beneficiari;

Or. es

Amendamentul 29
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. salută adoptarea propunerii Comisiei 
privind viitoarea strategie UE 2020; 
subliniază faptul că, fiind concepută pe 
termen lung, această strategie urmărește să 
creeze condiții-cadru pentru o creștere 
stabilă în Europa și este de acord cu 
prioritățile identificate;

13. salută adoptarea propunerii Comisiei 
privind viitoarea strategie UE 2020; 
subliniază faptul că, fiind concepută pe 
termen lung, această strategie urmărește să 
creeze condiții-cadru pentru o creștere 
stabilă în Europa și este de acord cu 
prioritățile identificate; subliniază, totuși, 
că strategiile precum cea de la Lisabona 
sau UE 2020 sunt rezultatul unui consens 
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între state membre cu niveluri de 
dezvoltare foarte diferite;

Or. es

Amendamentul 30
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. salută adoptarea propunerii Comisiei
privind viitoarea strategie UE 2020; 
subliniază faptul că, fiind concepută pe 
termen lung, această strategie urmărește să 
creeze condiții-cadru pentru o creștere 
stabilă în Europa și este de acord cu 
prioritățile identificate; 

13. salută dezbaterea privind strategia UE 
2020; subliniază faptul că, fiind concepută 
pe termen lung, această strategie urmărește 
să creeze condiții-cadru pentru o creștere 
stabilă în Europa și este de acord cu 
prioritățile identificate;

Or. en

Amendamentul 31
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. salută adoptarea propunerii Comisiei 
privind viitoarea strategie UE 2020; 
subliniază faptul că, fiind concepută pe 
termen lung, această strategie urmărește 
să creeze condiții-cadru pentru o creștere 
stabilă în Europa și este de acord cu 
prioritățile identificate;

13. salută adoptarea propunerii Comisiei 
privind viitoarea strategie UE 2020; 
subliniază viziunea pe termen lung a 
acesteia, care urmărește să creeze un cadru 
pentru coordonarea politicilor economice 
naționale în vederea consolidării 
competitivității Europei și este de acord cu 
prioritățile identificate;

Or. en
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Amendamentul 32
Lena Kolarska-Bobińska, Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. salută adoptarea propunerii Comisiei 
privind viitoarea strategie UE 2020; 
subliniază faptul că, fiind concepută pe 
termen lung, această strategie urmărește să 
creeze condiții-cadru pentru o creștere 
stabilă în Europa și este de acord cu 
prioritățile identificate; 

13. ia act de adoptarea propunerii Comisiei 
privind viitoarea strategie UE 2020; 
subliniază faptul că, fiind concepută pe 
termen lung, această strategie urmărește să 
creeze condiții-cadru pentru o creștere 
stabilă și crearea de locuri de muncă în 
Europa și este de acord cu prioritățile 
identificate;

Or. en

Amendamentul 33
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. salută adoptarea propunerii Comisiei 
privind viitoarea strategie UE 2020; 
subliniază faptul că, fiind concepută pe 
termen lung, această strategie urmărește să 
creeze condiții-cadru pentru o creștere 
stabilă în Europa și este de acord cu 
prioritățile identificate; 

13. ia act de adoptarea propunerii Comisiei 
privind viitoarea strategie UE 2020; 
subliniază faptul că, fiind concepută pe 
termen lung, această strategie urmărește să 
creeze condiții-cadru pentru o creștere 
stabilă în Europa și este de acord cu 
prioritățile identificate; 

Or. en

Amendamentul 34
Salvatore Caronna

Propunere de rezoluție
Punctul 13



AM\809976RO.doc 19/51 PE439.965v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. salută adoptarea propunerii Comisiei 
privind viitoarea strategie UE 2020; 
subliniază faptul că, fiind concepută pe 
termen lung, această strategie urmărește să 
creeze condiții-cadru pentru o creștere 
stabilă în Europa și este de acord cu 
prioritățile identificate;

13. salută adoptarea propunerii Comisiei 
privind viitoarea strategie UE 2020; 
subliniază faptul că, fiind concepută pe 
termen lung, această strategie urmărește să 
creeze condiții-cadru pentru o creștere 
stabilă în Europa și este de acord cu 
prioritățile identificate; subliniază 
importanța dezvoltării ulterioare a unei 
abordări teritoriale la mai multe niveluri;

Or. it

Amendamentul 35
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. salută adoptarea propunerii Comisiei 
privind viitoarea strategie UE 2020; 
subliniază faptul că, fiind concepută pe 
termen lung, această strategie urmărește să 
creeze condiții-cadru pentru o creștere 
stabilă în Europa și este de acord cu 
prioritățile identificate;

13. salută adoptarea propunerii Comisiei 
privind viitoarea strategie UE 2020; 
subliniază faptul că, fiind concepută pe 
termen lung, această strategie urmărește să 
facă acum trecerea către o economie 
durabilă, prin decuplarea creșterii 
economice de la consumul de resurse și 
energie;

Or. de

Amendamentul 36
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. recomandă cu fermitate Comisiei să 
pregătească o examinare profundă a 
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punctelor slabe în punerea în aplicare a 
Strategiei de la Lisabona, pentru a 
preveni comiterea acelorași greșeli în 
cazul Strategiei UE 2020;

Or. en

Amendamentul 37
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. regretă, totuși, modul în care această 
strategie a fost propusă chiar înainte de 
finalizarea revizuirii actualei Strategii de 
la Lisabona și fără a consulta în mod 
corespunzător Parlamentul European; 

Or. en

Amendamentul 38
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. solicită dezvoltarea unei strategii în 
conformitate cu Strategia de la Lisabona 
pentru alinierea infrastructurii la 
standardele europene prin modernizarea 
sistemului de transport rutier, feroviar, 
aerian și crearea unui sistem de transport 
nepoluant, creșterea calitativă a 
sistemului de furnizare a apei potabile, a 
sistemului de canalizare și de 
management al deșeurilor, un 
management mai eficient al mediului 
natural și utilizarea durabila a resurselor 
naturale și a energiei regenerabile, în 
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vederea dezvoltării economice și 
îmbunătățirii coeziunii sociale;

Or. ro

Amendamentul 39
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. consideră că noua strategie ar trebui 
să cuprindă, în afară de PIB, un 
ansamblu de indicatori pentru bunăstare, 
precum și indicatori care să ia în 
considerare o serie de efecte economice 
ample și presiunea asupra mediului și că 
acești indicatori ar trebui să fie definiți, 
adoptați și evaluați prin intermediul unor 
proceduri democratice și inovatoare;

Or. de

Amendamentul 40
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază necesitatea de a alinia 
această politică europeană la obiectivele
strategice urmărite de UE, evitând însă 
orice fel de disfuncționalitate în statele 
membre rezultată în urma solicitării de a 
efectua investiții care nu sunt prioritare
sau care nu sunt necesare pentru 
dezvoltarea statelor respective; solicită 
acordarea unei flexibilități sporite statelor 
membre în punerea în aplicare a politicii 
de coeziune într-un mod care să faciliteze 
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atingerea obiectivelor prioritare, în 
general;

Or. es

Amendamentul 41
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Paragraful 13b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. îndeamnă UE să adopte dispoziții 
specifice și să ia măsurile 
corespunzătoare pentru a răspunde 
nevoilor specifice ale regiunilor de coastă, 
insulelor, zonelor montane și regiunilor 
ultraperiferice, dată fiind temeiul juridic 
pentru coeziunea teritorială prevăzută în 
Tratatul de la Lisabona;

Or. es

Amendamentul 42
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. apreciază că propunerea ia în 
considerare dimensiunea socială, dar 
regretă că acesta nu are totuși un rol 
central în strategie; subliniază că recenta 
criză a demonstrat că nicio strategie care 
are drept scop dezvoltarea nu poate neglija 
obiectivele care constau în protecție 
socială, acces la servicii, combaterea 
sărăciei și marginalizării sociale și crearea 
de locuri de muncă de calitate;

14. apreciază că propunerea ia în 
considerare dimensiunea socială; 
subliniază că recenta criză a demonstrat că 
nicio strategie care are drept scop 
dezvoltarea nu poate neglija obiectivele 
care constau în protecție socială, acces la 
servicii, combaterea sărăciei și 
marginalizării sociale și crearea de locuri 
de muncă de calitate;

Or. en
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Amendamentul 43
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. apreciază că propunerea ia în 
considerare dimensiunea socială, dar
regretă că acesta nu are totuși un rol 
central în strategie; subliniază că recenta 
criză a demonstrat că nicio strategie care 
are drept scop dezvoltarea nu poate neglija 
obiectivele care constau în protecție 
socială, acces la servicii, combaterea 
sărăciei și marginalizării sociale și crearea 
de locuri de muncă de calitate;

14. apreciază că propunerea ia în 
considerare dimensiunea socială, dar
subliniază că pilonul economic deține 
rolul central în ceea ce privește crearea de 
locuri de muncă și, prin urmare, este 
esențial să se finalizeze piața internă 
liberă, deschisă și funcțională care să 
permită întreprinderilor să reacționeze cu 
flexibilitate la tendințele 
macroeconomice; subliniază că recenta 
criză a demonstrat că nicio strategie care 
are drept scop dezvoltarea nu poate neglija 
obiectivele care constau în protecție 
socială, acces la servicii, combaterea 
sărăciei și marginalizării sociale și crearea 
de locuri de muncă de calitate;

Or. en

Amendamentul 44
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. apreciază că propunerea ia în 
considerare dimensiunea socială, dar 
regretă că acesta nu are totuși un rol central 
în strategie; subliniază că recenta criză a 
demonstrat că nicio strategie care are 
drept scop dezvoltarea nu poate neglija
obiectivele care constau în protecție 
socială, acces la servicii, combaterea 
sărăciei și marginalizării sociale și crearea 

14. apreciază că propunerea ia în 
considerare dimensiunea socială, dar 
regretă că acesta nu are totuși un rol central 
în strategie; subliniază că recenta criză a 
demonstrat că obiectivele care constau în 
protecție socială, acces la servicii, 
combaterea sărăciei și marginalizării 
sociale și crearea de locuri de muncă de 
calitate sunt de o importanță 
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de locuri de muncă de calitate; fundamentală pentru coeziunea socială a 
Europei și trebuie, prin urmare, să li se 
acorde o mai mare prioritate în cadrul 
Strategiei UE 2020;

Or. de

Amendamentul 45
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută solicitarea unor locuri de 
muncă mai durabile, inteligente, dar 
recunoaște că un model economic nou ar 
putea conduce la o distribuție inegală a 
costurilor și beneficiilor între statele 
membre și fiecare regiune în parte și 
astfel poate necesita acțiuni la nivel
comunitar pentru a preveni acest fapt;

eliminat

Or. de

Amendamentul 46
Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută solicitarea unor locuri de muncă 
mai durabile, inteligente, dar recunoaște că 
un model economic nou ar putea conduce 
la o distribuție inegală a costurilor și 
beneficiilor între statele membre și fiecare 
regiune în parte și astfel poate necesita 
acțiuni la nivel comunitar pentru a 
preveni acest fapt;

15. salută solicitarea unor locuri de muncă 
mai durabile, inteligente, dar recunoaște că 
un model economic nou ar putea conduce 
la o distribuție inegală a costurilor și 
beneficiilor între statele membre și fiecare 
regiune în parte;

Or. en
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Amendamentul 47
László Surján

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută solicitarea unor locuri de muncă 
mai durabile, inteligente, dar recunoaște că 
un model economic nou ar putea conduce 
la o distribuție inegală a costurilor și 
beneficiilor între statele membre și fiecare 
regiune în parte și astfel poate necesita 
acțiuni la nivel comunitar pentru a 
preveni acest fapt;

15. salută apelul la crearea unor locuri de 
muncă mai durabile, inteligente, dar 
recunoaște că un model economic nou ar 
putea conduce la o distribuție inegală a 
costurilor și beneficiilor între statele 
membre și fiecare regiune în parte și astfel, 
pentru a se evita o astfel de situație, 
îndeamnă Uniunea să își asume 
responsabilitatea și să identifice 
principalele domenii de acțiune în care, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
intervenția la nivel european este cea mai 
adecvată opțiune pentru a obține cele mai 
bune rezultate pentru toți;

Or. en

Amendamentul 48
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută solicitarea unor locuri de muncă 
mai durabile, inteligente, dar recunoaște că 
un model economic nou ar putea conduce 
la o distribuție inegală a costurilor și 
beneficiilor între statele membre și fiecare 
regiune în parte și astfel poate necesita 
acțiuni la nivel comunitar pentru a preveni 
acest fapt;

15. salută solicitarea unor locuri de muncă 
mai durabile, inteligente, dar recunoaște că 
un model economic nou ar putea conduce 
la o distribuție inegală a costurilor și 
beneficiilor între statele membre și fiecare 
regiune în parte și astfel poate necesita 
acțiuni la nivel comunitar pentru a preveni 
acest fapt; invită Comisia să elaboreze o 
strategie europeană pentru locuri de 
muncă ecologice, cu scopul de a dezvolta 
potențialul de muncă valoros al unei 
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economii durabile în regiunile 
dezavantajate și regiunile afectate de 
criză;

Or. de

Amendamentul 49
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. atrage atenția asupra creșterii 
eficienței utilizării capitalului uman în 
conformitate cu Strategia UE2020; 
aceasta trebuie să se facă prin creșterea 
investițiilor în educație, armonizarea 
ofertelor educaționale cu cererea de pe 
piața muncii, atragerea și reținerea pe 
piața muncii a cât mai multe persoane, 
creșterea ofertelor de muncă pentru a 
putea satisface cererea, creșterea 
adaptabilității și spiritului antreprenorial 
și promovarea egalității și incluziunii 
sociale;

Or. ro

Amendamentul 50
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că educația, formarea, 
cercetarea și inovarea sunt instrumente 
esențiale în demersul de a favoriza 
dezvoltarea UE și de a o face mai 
competitivă în fața provocărilor globale; 
este de părere că trebuie să existe o 
investiție regulată în aceste domenii și că 

eliminat
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inovarea în special trebuie evaluată în 
funcție de rezultatele sale;

Or. es

Amendamentul 51
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că educația, formarea,
cercetarea și inovarea sunt instrumente 
esențiale în demersul de a favoriza
dezvoltarea UE și de a o face mai 
competitivă în fața provocărilor globale; 
este de părere că trebuie să existe o 
investiție regulată în aceste domenii și că 
inovarea în special trebuie evaluată în 
funcție de rezultatele sale;

16. subliniază că cercetarea și inovarea 
sunt instrumente esențiale pentru
dezvoltarea UE și pot să o facă mai 
competitivă în fața provocărilor globale; își 
exprimă convingerea cu privire la faptul 
că educația și formarea reprezintă o 
condiție prealabilă fundamentală pentru 
atingerea acestor obiective; este de părere 
că trebuie să existe o investiție regulată în 
aceste domenii și că inovarea în special 
trebuie evaluată în funcție de rezultatele 
sale;

Or. de

Amendamentul 52
Georgios Stavrakakis, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că educația, formarea, 
cercetarea și inovarea sunt instrumente 
esențiale în demersul de a favoriza 
dezvoltarea UE și de a o face mai 
competitivă în fața provocărilor globale; 
este de părere că trebuie să existe o 
investiție regulată în aceste domenii și că 
inovarea în special trebuie evaluată în 

16. subliniază că educația, formarea, 
cercetarea și inovarea sunt instrumente 
esențiale în demersul de a favoriza 
dezvoltarea UE și de a o face mai 
competitivă în fața provocărilor globale; 
este de părere că trebuie să existe o 
investiție regulată în aceste domenii, 
precum și o evaluare regulată a 
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funcție de rezultatele sale; progreselor realizate pe baza rezultatelor 
obținute;

Or. en

Amendamentul 53
Markus Pieper, Sophie Auconie, Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că educația, formarea, 
cercetarea și inovarea sunt instrumente 
esențiale în demersul de a favoriza 
dezvoltarea UE și de a o face mai 
competitivă în fața provocărilor globale; 
este de părere că trebuie să existe o 
investiție regulată în aceste domenii și că 
inovarea în special trebuie evaluată în
funcție de rezultatele sale;

16. subliniază că educația, formarea, 
cercetarea și inovarea sunt instrumente 
esențiale în demersul de a favoriza 
dezvoltarea UE și de a o face mai 
competitivă în fața provocărilor globale; 
este de părere că trebuie să existe o 
investiție regulată în aceste domenii și că 
inovarea în special trebuie evaluată în 
funcție de rezultatele sale; solicită în acest 
sens o mai bună coordonare a fondurilor 
structurale și a programului-cadru, 
pentru a maximiza beneficiile finanțării 
pentru cercetare și inovare în viitor;

Or. en

Amendamentul 54
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că educația, formarea, 
cercetarea și inovarea sunt instrumente 
esențiale în demersul de a favoriza 
dezvoltarea UE și de a o face mai 
competitivă în fața provocărilor globale; 
este de părere că trebuie să existe o 
investiție regulată în aceste domenii și că 

16. subliniază că educația, formarea, 
cercetarea și inovarea sunt instrumente 
esențiale în demersul de a favoriza 
dezvoltarea UE și de a o face mai 
competitivă în fața provocărilor globale; 
este de părere că trebuie să existe o 
investiție regulată în aceste domenii și că 
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inovarea în special trebuie evaluată în 
funcție de rezultatele sale;

inovarea în special trebuie evaluată în 
funcție de rezultatele sale; consideră că 
avantajul  competitiv european ar putea fi 
sporit prin intermediul dezvoltării 
„specializării inteligente” în centrele 
regionale de pe teritoriul statelor membre 
și al regiunilor;

Or. en

Amendamentul 55
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că educația, formarea, 
cercetarea și inovarea sunt instrumente 
esențiale în demersul de a favoriza 
dezvoltarea UE și de a o face mai 
competitivă în fața provocărilor globale; 
este de părere că trebuie să existe o 
investiție regulată în aceste domenii și că 
inovarea în special trebuie evaluată în 
funcție de rezultatele sale;

16. subliniază că educația, formarea, 
cercetarea și inovarea sunt instrumente
esențiale în demersul de a favoriza 
dezvoltarea UE și de a o face mai 
competitivă în fața provocărilor globale; 
este de părere că trebuie să existe o 
investiție regulată și rezonabilă în aceste 
domenii și că inovarea în special trebuie 
evaluată în funcție de rezultatele sale, de 
exemplu transferul cu succes și utilizarea 
reală de către servicii și industrie;

Or. en

Amendamentul 56
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. atrage atenția asupra rolului 
important cu privire la creșterea pe 
termen lung a competitivității economiei 
statelor membre noi aderate; acesta 
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trebuie să se facă prin majorarea 
cheltuielilor de cercetare-dezvoltare, 
creșterea competitivității economiilor 
locale și infrastructurii de sprijin pentru 
afaceri, pentru ca și noile state membre să 
se îndrepte spre așa numita economie 
bazată pe cunoaștere;

Or. ro

Amendamentul 57
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. recunoaște că structura stabilită a 
obiectivelor în politicile structurale s-a 
dovedit a fi un succes în primii cinci ani; 
solicită, din motive de fiabilitate a 
programării, perpetuarea acestei 
structuri, precum și urmărirea în 
continuare a principiului gestionării 
partajate; recunoaște că o ajustare a 
conținuturilor obiectivului ar putea fi 
necesară pentru o adaptare la obiectivele 
strategiei Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 58
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. consideră că dimensiunea teritorială 
a Tratatului de la Lisabona va fi 
îndeplinită doar după ce se va asigura 
faptul că persoanele din regiunile 
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defavorizate au, de asemenea, acces la 
facilitățile de bază de înaltă calitate în 
domeniile infrastructurii de transport, 
telecomunicațiilor și energiei (inclusiv 
rețele) la prețuri acceptabile;

Or. de

Amendamentul 59
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. observă că deficiențele de infrastructură 
variază în continuare în mod considerabil în 
Europa, blocând potențialul de dezvoltare a 
acesteia; crede că trebuie create condiții de 
concurență echitabile în transport, energie, 
telecomunicații și infrastructura informatică, 
că acestea trebuie incluse în strategie și că 
trebuie să fie în continuare o parte vitală a 
politicii de coeziune;

eliminat

Or. de

Amendamentul 60
Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. observă că deficiențele de 
infrastructură variază în continuare în mod 
considerabil în Europa, blocând potențialul 
de dezvoltare a acesteia; crede că trebuie 
create condiții de concurență echitabile în 
transport, energie, telecomunicații și 
infrastructura informatică, că acestea 
trebuie incluse în strategie și că trebuie să 

17. observă că deficiențele de 
infrastructură variază în continuare în mod 
considerabil în Europa, blocând potențialul 
de dezvoltare a acesteia; 
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fie în continuare o parte vitală a politicii 
de coeziune;

Or. en

Amendamentul 61
Danuta Jazłowiecka, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. observă că deficiențele de 
infrastructură variază în continuare în mod 
considerabil în Europa, blocând potențialul 
de dezvoltare a acesteia; crede că trebuie 
create condiții de concurență echitabile în 
transport, energie, telecomunicații și 
infrastructura informatică, că acestea 
trebuie incluse în strategie și că trebuie să 
fie în continuare o parte vitală a politicii de 
coeziune;

17. observă că deficiențele de 
infrastructură variază în continuare în mod 
considerabil în Europa, blocând potențialul 
de dezvoltare a acesteia și buna 
funcționare a pieței interne; consideră că 
trebuie create condiții de concurență 
echitabile în transport, energie, 
telecomunicații și infrastructura 
informatică, că acestea trebuie incluse în 
strategie și că trebuie să fie în continuare o 
parte vitală a politicii de coeziune;

Or. en

Amendamentul 62
Sabine Verheyen, Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. observă că deficiențele de 
infrastructură variază în continuare în mod 
considerabil în Europa, blocând potențialul 
de dezvoltare a acesteia; crede că trebuie 
create condiții de concurență echitabile în 
transport, energie, telecomunicații și 
infrastructura informatică, că acestea 
trebuie incluse în strategie și că trebuie să 
fie în continuare o parte vitală a politicii de 

17. observă că deficiențele de 
infrastructură, în special în zonele rurale,
variază în continuare în mod considerabil 
în Europa, blocând potențialul de 
dezvoltare a acesteia; consideră că trebuie 
create condiții de concurență echitabile în
transport, energie, telecomunicații și 
infrastructura informatică, că acestea 
trebuie incluse în strategie și că trebuie să 
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coeziune; fie în continuare o parte vitală a politicii de 
coeziune;

Or. de

Amendamentul 63
László Surján

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. observă că deficiențele de 
infrastructură variază în continuare în mod 
considerabil în Europa, blocând potențialul 
de dezvoltare a acesteia; crede că trebuie 
create condiții de concurență echitabile în 
transport, energie, telecomunicații și 
infrastructura informatică, că acestea 
trebuie incluse în strategie și că trebuie să 
fie în continuare o parte vitală a politicii de 
coeziune;

17. observă că deficiențele de 
infrastructură variază în continuare în mod 
considerabil în Europa, blocând potențialul 
de dezvoltare a acesteia; subliniază 
importanța cooperării transfrontaliere în 
această privință și consideră că trebuie 
create condiții de concurență echitabile în 
transport, energie, telecomunicații și 
infrastructura informatică, că acestea 
trebuie incluse în strategie și că trebuie să 
fie în continuare o parte vitală a politicii de 
coeziune;

Or. en

Amendamentul 64
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. recunoaște că bugetul UE trebuie să 
joace un rol central în realizarea 
obiectivelor Strategiei UE 2020; consideră 
că politica de coeziune este un mecanism 
eficient pentru realizarea Strategiei UE 
2020, datorită concentrării sale strategice, 
condiționării puternice și obligatorii, 
intervențiilor personalizate, precum și 
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monitorizării și asistenței tehnice;

Or. en

Amendamentul 65
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. constată că, în special în ceea ce 
privește accesul la servicii în bandă largă, 
în zonele rurale există deficite majore 
care trebuie depășite, în conformitate cu 
obiectivul declarat în Agenda digitală, 
pentru a sprijini dezvoltarea economică 
durabilă a acestor regiuni;

Or. de

Amendamentul 66
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. salută recunoașterea rolului fondurilor 
structurale în realizarea obiectivelor UE 
2020; cu toate acestea, subliniază că 
politica de coeziune nu este doar o sursă de 
alocări financiare stabile. Principiile de
bază ale acesteia – o abordare integrată, 
guvernanță la mai multe niveluri și 
parteneriat real – sunt elemente esențiale 
pentru succesul strategiei și ar trebui să fie 
complet integrate în aceasta; 

18. salută recunoașterea rolului fondurilor 
structurale în realizarea obiectivelor UE 
2020; cu toate acestea, subliniază că 
politica de coeziune nu este doar o sursă de 
alocări financiare stabile. Obiectivele de 
bază ale acesteia – depășirea disparităților 
dintre regiuni și introducerea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale reale în 
Europa, precum și principiile sale – o 
abordare integrată, guvernanță la mai multe 
niveluri și parteneriat real – sunt elemente 
esențiale complementare pentru succesul 
strategiei și ar trebui să fie coordonate cu
aceasta; 
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Or. en

Amendamentul 67
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. salută recunoașterea rolului fondurilor 
structurale în realizarea obiectivelor UE 
2020; cu toate acestea, subliniază că 
politica de coeziune nu este doar o sursă de 
alocări financiare stabile. Principiile de 
bază ale acesteia – o abordare integrată, 
guvernanță la mai multe niveluri și 
parteneriat real – sunt elemente esențiale 
pentru succesul strategiei și trebuie să fie 
complet integrate în aceasta;

18. salută recunoașterea rolului fondurilor 
structurale în realizarea obiectivelor UE 
2020; cu toate acestea, subliniază că 
politica de coeziune nu este doar o sursă de 
alocări financiare stabile, ci reprezintă și
un instrument puternic pentru dezvoltarea 
economică a tuturor regiunilor europene. 
Principiile de bază ale acesteia – o 
abordare integrată, guvernanță la mai multe 
niveluri și parteneriat real – sunt elemente 
esențiale pentru succesul strategiei și ar 
trebui să fie complet integrate în aceasta;

Or. es

Amendamentul 68
Maurice Ponga

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. salută recunoașterea rolului fondurilor 
structurale în realizarea obiectivelor UE 
2020; cu toate acestea, subliniază că 
politica de coeziune nu este doar o sursă de 
alocări financiare stabile. Principiile de
bază ale acesteia – o abordare integrată, 
guvernanță la mai multe niveluri și 
parteneriat real – sunt elemente esențiale 
pentru succesul strategiei și trebuie să fie 
complet integrate în aceasta;

18. salută recunoașterea rolului pe care 
fondurile structurale îl pot juca în 
realizarea obiectivelor UE 2020; cu toate 
acestea, subliniază că politica de coeziune 
nu este doar o sursă de alocări financiare 
stabile. Principiile de bază ale acesteia – o 
abordare integrată, guvernanță la mai multe 
niveluri și parteneriat real – sunt elemente 
esențiale pentru succesul strategiei și ar 
trebui să fie complet integrate în aceasta;
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Or. fr

Amendamentul 69
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. asigurarea unei infrastructuri 
eficiente și extinse este necesară pentru 
atingerea unui grad ridicat de 
competitivitate; în acest sens, asigurarea 
unor instrumente de finanțare adecvate 
pentru modernizarea și interconectarea 
infrastructurilor de pe întreg teritoriul 
european trebuie să rămână o prioritate 
pentru viitoarea Strategie UE 2020;

Or. ro

Amendamentul 70
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. solicită examinarea cheltuielilor din 
fondurile structurale ale UE din 
perspectiva efectelor pozitive asupra 
mediului, economisind utilizarea de 
resurse și eficiența energetică cu scopul 
de a atinge obiectivul Strategiei UE 2020, 
și anume trecerea la o economie cu 
consum redus de resurse și fără efecte 
negative asupra mediului;

Or. de
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Amendamentul 71
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază că o politică de coeziune 
puternică și bine finanțată, cuprinzând 
toate regiunile Europene, trebuie să fie un 
element esențial al Strategiei UE 2020; 
crede că această politică, cu o abordare 
orizontală, este o condiție prealabilă 
pentru atingerea obiectivelor UE 2020, 
precum și pentru obținerea coeziunii 
sociale, economice și teritoriale din UE; 
respinge toate încercările de a renaționaliza 
politica de coeziune și solicită ca 
dimensiunea socială să fie susținută 
complet în revizuirea bugetului UE;

19. subliniază că o politică de coeziune 
puternică și bine finanțată trebuie să fie un 
element esențial, complementar, al 
Strategiei UE 2020; consideră că această 
politică, cu o abordare orizontală, este un 
instrument unic pentru coeziunea 
economică, socială și teritorială din UE,
fiind astfel o condiție prealabilă 
importantă pentru atingerea cu succes a 
obiectivelor Strategiei UE 2020; respinge 
toate încercările de a renaționaliza politica 
de coeziune și solicită ca dimensiunea 
socială să fie susținută complet în 
revizuirea bugetului UE;

Or. en

Amendamentul 72
Georgios Stavrakakis, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. subliniază faptul că definirea din 
timp util a mecanismelor de realizare este 
de o importanță esențială pentru succesul 
Strategiei UE 2020;

Or. en

Amendamentul 73
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 20
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază că politica de coeziune nu 
este subordonată Strategiei UE 2020; 
subliniază că în timp ce prioritățile politicii 
de coeziune trebuie armonizate cu 
obiectivele UE 2020, trebuie permisă 
destulă flexibilitate pentru a cuprinde 
specificațiile regionale și a sprijini 
regiunile mai slabe pentru a depăși 
dificultățile socio-economice și a reduce 
disparitățile; 

20. subliniază că politica de coeziune nu 
este subordonată Strategiei UE 2020; 
subliniază că, în timp ce prioritățile 
politicii de coeziune ar trebui să rezulte 
din Cadrul strategic european comun de 
referință prevăzut și să fie armonizate cu 
obiectivele UE 2020, ar trebui permisă 
destulă flexibilitate pentru a cuprinde 
specificațiile regionale și naționale și a 
sprijini regiunile mai slabe pentru a depăși 
dificultățile socio-economice și a reduce 
disparitățile; întrucât nu procesul, ci 
rezultatele contează, abordarea comună 
nu trebuie să supraordoneze conținutul 
Strategiei UE 2020, și nici viitoarea 
generație a politicii de coeziune; 

Or. en

Amendamentul 74
Salvatore Caronna

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază că politica de coeziune nu 
este subordonată Strategiei UE 2020; 
subliniază că în timp ce prioritățile politicii 
de coeziune trebuie armonizate cu 
obiectivele UE 2020, trebuie permisă 
destulă flexibilitate pentru a cuprinde 
specificațiile regionale și a sprijini 
regiunile mai slabe pentru a depăși 
dificultățile socio-economice și a reduce 
disparitățile;

20. subliniază că politica de coeziune nu 
este subordonată Strategiei UE 2020; 
subliniază că în timp ce prioritățile politicii 
de coeziune ar trebui armonizate cu 
obiectivele UE 2020, ar trebui permisă 
destulă flexibilitate pentru a cuprinde 
specificațiile regionale și a sprijini 
regiunile mai slabe pentru a depăși 
dificultățile socio-economice și a reduce 
disparitățile, asigurând, în același timp, 
dezvoltarea ulterioară a capacităților de 
inovare de către regiunile mai 
competitive;

Or. it
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Amendamentul 75
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază că politica de coeziune nu 
este subordonată Strategiei UE 2020; 
subliniază că în timp ce prioritățile politicii 
de coeziune trebuie armonizate cu 
obiectivele UE 2020, trebuie permisă 
destulă flexibilitate pentru a cuprinde 
specificațiile regionale și a sprijini 
regiunile mai slabe pentru a depăși 
dificultățile socio-economice și a reduce 
disparitățile; 

20. subliniază că politica de coeziune nu 
este subordonată Strategiei UE 2020; 
subliniază că în timp ce prioritățile politicii 
de coeziune ar trebui armonizate cu 
obiectivele UE 2020, ar trebui permisă 
destulă flexibilitate pentru a cuprinde 
specificațiile regionale și a sprijini 
regiunile mai slabe și mai sărace pentru a 
depăși dificultățile socio-economice și a 
reduce disparitățile;

Or. en

Amendamentul 76
Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază că politica de coeziune nu 
este subordonată Strategiei UE 2020; 
subliniază că în timp ce prioritățile politicii 
de coeziune trebuie armonizate cu 
obiectivele UE 2020, trebuie permisă 
destulă flexibilitate pentru a cuprinde 
specificațiile regionale și a sprijini 
regiunile mai slabe pentru a depăși 
dificultățile socio-economice și a reduce 
disparitățile;

20. subliniază că politica de coeziune nu 
este subordonată Strategiei UE 2020; 
subliniază că în timp ce prioritățile politicii 
de coeziune ar trebui armonizate cu 
obiectivele UE 2020, ar trebui permisă 
destulă flexibilitate pentru a cuprinde 
specificațiile regionale și a sprijini 
regiunile mai slabe pentru a depăși 
dificultățile socio-economice, 
handicapurile naturale și a reduce 
disparitățile;

Or. en
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Amendamentul 77
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită un sistem de guvernanță 
îmbunătățit în cadrul Strategiei UE 2020, 
în comparație cu Strategia de la Lisabona; 
recomandă elaborarea și aplicarea acestuia 
în conformitate cu principiul de guvernanță 
la mai multe niveluri pentru a asigura 
implicarea într-o măsură mai mare a
autorităților locale și regionale și a părților
interesate ale societății civile; 

21. solicită un sistem de guvernanță 
îmbunătățit în cadrul Strategiei UE 2020, 
în comparație cu Strategia de la Lisabona; 
recomandă elaborarea și aplicarea acestuia 
în conformitate cu principiul de guvernanță 
la mai multe niveluri pentru a asigura 
implicarea obligatorie a autorităților locale 
și regionale și consultarea părților
interesate ale societății civile;

Or. en

Amendamentul 78
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită un sistem de guvernanță 
îmbunătățit în cadrul Strategiei UE 2020, 
în comparație cu Strategia de la Lisabona; 
recomandă elaborarea și aplicarea acestuia 
în conformitate cu principiul de guvernanță 
la mai multe niveluri pentru a asigura 
implicarea într-o măsură mai mare a 
autorităților locale și regionale și a părților 
interesate ale societății civile;

21. solicită un sistem de guvernanță 
îmbunătățit în cadrul Strategiei UE 2020, 
în comparație cu Strategia de la Lisabona; 
recomandă elaborarea și aplicarea acestuia 
în conformitate cu principiul de guvernanță 
la mai multe niveluri, folosind, printre 
altele, instrumente de coeziune politică,
pentru a asigura implicarea într-o măsură 
mai mare a autorităților locale și regionale 
și a părților interesate ale societății civile;

Or. fi
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Amendamentul 79
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită un sistem de guvernanță 
îmbunătățit în cadrul Strategiei UE 2020, 
în comparație cu Strategia de la Lisabona; 
recomandă elaborarea și aplicarea acestuia 
în conformitate cu principiul de guvernanță 
la mai multe niveluri pentru a asigura 
implicarea într-o măsură mai mare a 
autorităților locale și regionale și a părților 
interesate ale societății civile; 

21. solicită un sistem de guvernanță 
îmbunătățit în cadrul Strategiei UE 2020, 
în comparație cu Strategia de la Lisabona; 
recomandă elaborarea și aplicarea acestuia 
în conformitate cu principiul de guvernanță 
la mai multe niveluri pentru a asigura 
implicarea într-o măsură mai mare a 
autorităților locale și regionale și a părților 
interesate ale societății civile; subliniază 
faptul că această implicare trebuie să 
includă adoptarea de acorduri de 
guvernanță la mai multe niveluri;

Or. en

Amendamentul 80
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că, astfel cum a fost inclusă 
ca obiectiv nou în Tratatul de la Lisabona, 
coeziunea teritorială trebuie să fie o parte 
integrală a strategiei, ca o premisă pentru 
îndeplinirea obiectivelor acesteia;

22. consideră că Strategia UE 2020 trebuie 
să facă parte integrantă din procesul de
îndeplinire a obiectivului de coeziune 
teritorială, astfel cum a fost inclusă ca 
obiectiv nou în Tratatul de la Lisabona;

Or. en

Amendamentul 81
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 22
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că, astfel cum a fost inclusă 
ca obiectiv nou în Tratatul de la Lisabona, 
coeziunea teritorială trebuie să fie o parte 
integrală a strategiei, ca o premisă pentru 
îndeplinirea obiectivelor acesteia;

22. consideră că, astfel cum a fost inclusă 
ca obiectiv nou în Tratatul de la Lisabona, 
coeziunea teritorială trebuie să fie o parte 
integrală a strategiei, ca o premisă pentru 
îndeplinirea obiectivelor acesteia și solicită 
să se acorde o atenție deosebită regiunilor 
care suferă de handicapuri naturale sau 
demografice cu caracter grav și 
permanent, precum regiunilor insulare, 
transfrontaliere sau montane;

Or. fr

Amendamentul 82
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că, astfel cum a fost inclusă 
ca obiectiv nou în Tratatul de la Lisabona, 
coeziunea teritorială trebuie să fie o parte 
integrală a strategiei, ca o premisă pentru 
îndeplinirea obiectivelor acesteia;

22. consideră că, astfel cum a fost inclusă 
ca obiectiv nou în Tratatul de la Lisabona, 
coeziunea teritorială trebuie să fie o parte 
integrală a strategiei, ca o premisă pentru 
îndeplinirea obiectivelor acesteia; 
consideră că inițiativele locale în 
domeniul cooperării transfrontaliere 
oferă un potențial pentru coeziunea 
teritorială, care nu a fost încă suficient 
exploatat;

Or. fr

Amendamentul 83
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Propunere de rezoluție
Punctul 22
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că, astfel cum a fost inclusă 
ca obiectiv nou în Tratatul de la Lisabona, 
coeziunea teritorială trebuie să fie o parte 
integrală a strategiei, ca o premisă pentru 
îndeplinirea obiectivelor acesteia;

22. consideră că, astfel cum a fost inclusă 
ca obiectiv nou în Tratatul de la Lisabona, 
coeziunea teritorială trebuie să fie o parte 
integrală a strategiei, ca o premisă pentru 
îndeplinirea obiectivelor acesteia; invită 
Comisia să stabilească într-un mod mai 
detaliat în propunerile sale pentru 
viitoarele acorduri de cooperare 
teritorială rolul macroregiunilor și al 
strategiilor tematice; 

Or. en

Amendamentul 84
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază faptul că o dimensiune 
teritorială mai puternică a strategiei, având 
în vedere caracteristicile regiunilor 
europene, cu implicarea directă a 
autorităților regionale și locale în 
planificarea și aplicarea programelor 
relevante, va conduce la o mai mare 
asumare a obiectivelor acesteia la toate 
nivelurile și asigură o conștientizare mai 
bună a obiectivelor și rezultatelor la fața 
locului;

23. subliniază faptul că o dimensiune 
teritorială mai puternică a strategiei, având 
în vedere caracteristicile regiunilor 
europene, cu implicarea directă a 
autorităților regionale și locale, precum și 
a partenerilor, în conformitate cu 
Regulamentul privind fondurile 
structurale, în planificarea și aplicarea 
programelor relevante, va conduce la o mai 
mare asumare a obiectivelor acesteia la 
toate nivelurile și asigură o conștientizare 
mai bună a obiectivelor și rezultatelor la 
fața locului;

Or. de
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Amendamentul 85
Lena Kolarska-Bobińska, Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază faptul că o dimensiune 
teritorială mai puternică a strategiei, având 
în vedere caracteristicile regiunilor 
europene, cu implicarea directă a 
autorităților regionale și locale în 
planificarea și aplicarea programelor 
relevante, va conduce la o mai mare 
asumare a obiectivelor acesteia la toate 
nivelurile și asigură o conștientizare mai 
bună a obiectivelor și rezultatelor la fața 
locului; 

23. subliniază faptul că o dimensiune 
teritorială mai puternică a strategiei, având 
în vedere caracteristicile regiunilor 
europene și nivelurile diferite de 
dezvoltare, cu implicarea directă a 
autorităților regionale și locale în 
planificarea și aplicarea programelor 
relevante, va conduce la o mai mare 
asumare a obiectivelor acesteia la toate 
nivelurile și asigură o conștientizare mai 
bună a obiectivelor și rezultatelor la fața 
locului; 

Or. en

Amendamentul 86
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază faptul că o dimensiune 
teritorială mai puternică a strategiei, având 
în vedere caracteristicile regiunilor 
europene, cu implicarea directă a 
autorităților regionale și locale în 
planificarea și aplicarea programelor 
relevante, va conduce la o mai mare 
asumare a obiectivelor acesteia la toate 
nivelurile și asigură o conștientizare mai 
bună a obiectivelor și rezultatelor la fața 
locului;

23. subliniază faptul că o dimensiune 
teritorială mai puternică a strategiei, având 
în vedere caracteristicile regiunilor 
europene, cu implicarea directă a 
autorităților regionale și locale în 
planificarea și aplicarea programelor 
relevante, va conduce la o mai mare 
asumare a obiectivelor acesteia la toate 
nivelurile și asigură o conștientizare mai 
bună a obiectivelor și rezultatelor la fața 
locului; de asemenea, regiunile trebuie 
susținute în continuare prin dezvoltarea 
de instrumente financiare inovatoare 
astfel încât rolul lor în atingerea 
obiectivelor Strategiei de la Lisabona să 
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fie continuat;

Or. ro

Amendamentul 87
Salvatore Caronna

Propunere de rezoluție
Punctul 23a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. subliniază importanța cunoașterii 
teritoriului la nivel local și regional 
pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei 
UE 2020; în acest scop, consideră că este 
esențială furnizarea de statistici comune, 
precum și capacitatea de citire a 
indicatorilor, atât la nivel local, cât și la 
nivel regional;

Or. it

Amendamentul 88
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. atrage atenția asupra rolului principal al 
orașelor în atingerea obiectivelor UE 2020; 
solicită ca experiența și contribuția acestora 
să fie luate în calcul în punerea în aplicare 
a priorităților UE 2020, în special cu
privire la schimbările climatice și 
demografice și investițiile ecologice; 

24. atrage atenția asupra rolului principal al 
orașelor în atingerea obiectivelor UE 2020; 
consideră că numai o dezvoltare 
echilibrată și inteligentă a zonelor urbane 
pe baza progreselor tehnologice poate 
garanta faptul că această creștere este 
durabilă; subliniază că viitoarea politică 
de coeziune trebuie să acorde mai multă 
atenție orașelor și ajustării aglomerațiilor, 
pentru a le permite să fie mai 
instrumentate, mai interconectate și mai 
inteligente în toate domeniile vieții 
publice; solicită ca experiența și 
contribuția acestora să fie luate în calcul în 



PE439.965v01-00 46/51 AM\809976RO.doc

RO

punerea în aplicare a priorităților UE 2020, 
în special cu privire la schimbările 
climatice și demografice și investițiile în
energie, transporturi, gestionarea apelor, 
îngrijirea medicală, siguranța publică 
etc.;

Or. en

Amendamentul 89
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Paragraph 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. atrage atenția asupra rolului principal al 
orașelor în atingerea obiectivelor UE 2020; 
solicită ca experiența și contribuția acestora 
să fie luate în calcul în punerea în aplicare
a priorităților UE 2020, în special cu 
privire la schimbările climatice și 
demografice și investițiile ecologice; 

24. atrage atenția asupra rolului principal al 
orașelor în atingerea obiectivelor UE 2020; 
solicită ca experiența și contribuția acestora 
să fie luate în calcul în punerea în aplicare 
a priorităților UE 2020, în special cu 
privire la schimbările climatice și 
demografice și investițiile ecologice; își 
afirmă sprijinul față de proiectul de 
concluzii al Consiliului, potrivit căruia 
regiunile trebuie implicate în viitoarea 
strategie pentru creștere și crearea de 
locuri de muncă; declară că, întrucât 
executarea oricărei strategii în acest 
domeniu trebuie pusă în aplicare în 
cooperare cu regiuni și orașe, propune, 
prin urmare, ca avizul Comitetului 
Regiunilor privind Strategia UE 2020 să 
fie luat în considerare de către Comisie și 
Consiliu; face trimitere, prin aceasta, și la 
Monitorul Inovării al Comitetului 
Regiunilor;

Or. en
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Amendamentul 90
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. atrage atenția asupra rolului principal al 
orașelor în atingerea obiectivelor UE 2020; 
solicită ca experiența și contribuția acestora 
să fie luate în calcul în punerea în aplicare 
a priorităților UE 2020, în special cu 
privire la schimbările climatice și 
demografice și investițiile ecologice;

24. atrage atenția asupra rolului principal al 
orașelor în atingerea obiectivelor UE 2020; 
solicită ca experiența și contribuția acestora 
să fie luate în calcul în punerea în aplicare 
a priorităților UE 2020, în special cu 
privire la schimbările climatice și 
demografice și investițiile în dezvoltarea  
durabilă;

Or. de

Amendamentul 91
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. atrage atenția asupra rolului principal al 
orașelor în atingerea obiectivelor UE 2020; 
solicită ca experiența și contribuția acestora 
să fie luate în calcul în punerea în aplicare 
a priorităților UE 2020, în special cu 
privire la schimbările climatice și 
demografice și investițiile ecologice;

24. atrage atenția asupra rolului principal al 
orașelor în atingerea obiectivelor UE 2020; 
solicită ca experiența și contribuția acestora 
să fie luate în calcul în punerea în aplicare 
a priorităților UE 2020, în special cu 
privire la schimbările climatice, integrarea 
socială, precum și schimbările
demografice și investițiile ecologice;

Or. de

Amendamentul 92
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 25
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. recunoaște că, deși foarte importante, 
fondurile structurale nu reprezintă 
singurul instrument utilizat pentru a pune 
în aplicare Strategia UE 2020; se așteaptă 
ca, în scopul creării sinergiilor dintre 
politica de coeziune și politicile sectoriale 
existente conform unei abordări integrate, 
Comisia să prezinte propuneri concrete; 
recomandă raționalizarea obiectivelor, 
instrumentelor și procedurilor 
administrative ale programelor și 
armonizarea duratei programului acestor 
politici;

25. se așteaptă ca, în scopul creării 
sinergiilor dintre politica de coeziune și 
politicile sectoriale existente conform unei 
abordări integrate, Comisia să prezinte 
propuneri concrete; recomandă 
raționalizarea obiectivelor, instrumentelor 
și procedurilor administrative ale 
programelor și armonizarea duratei 
programului acestor politici;

Or. en

Amendamentul 93
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. recunoaște că, deși foarte importante, 
fondurile structurale nu reprezintă singurul 
instrument utilizat pentru a pune în aplicare 
Strategia UE 2020; se așteaptă ca, în 
scopul creării sinergiilor dintre politica de 
coeziune și politicile sectoriale existente 
conform unei abordări integrate, Comisia 
să prezinte propuneri concrete; recomandă 
raționalizarea obiectivelor, instrumentelor 
și procedurilor administrative ale 
programelor și armonizarea duratei 
programului acestor politici;

25. recunoaște că, deși foarte importante, 
fondurile structurale nu reprezintă singurul 
instrument utilizat pentru a pune în aplicare 
Strategia UE 2020; se așteaptă ca, în 
scopul creării sinergiilor dintre politica de 
coeziune și politicile sectoriale existente 
conform unei abordări integrate, Comisia 
să prezinte – fără a anticipa dezbaterea 
privind viitorul cadru financiar –
propuneri concrete; recomandă 
raționalizarea obiectivelor, instrumentelor 
și procedurilor administrative ale 
programelor și armonizarea duratei 
programului acestor politici;

Or. en
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Amendamentul 94
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 25a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. consideră, cu toate acestea, că 
Uniunea ar trebui să folosească în 
continuare ca principale mecanisme 
financiare Fondul de coeziune și 
fondurile structurale, care dispun de 
metode de punere în aplicare bine stabilite 
și operaționale; consideră că nu este 
necesară crearea de noi fonduri tematice 
separate pentru a aborda obiectivele UE 
2020 și consideră, în schimb, că acestea 
ar trebui incluse în politicile de coeziune 
și de dezvoltare rurală;

Or. en

Amendamentul 95
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. recomandă adoptarea unei abordări 
simplificate în ceea ce privește utilizarea 
fondurilor structurale din viitorul cadru de 
reglementare; subliniază faptul că 
armonizarea regulilor și procedurilor 
poate conduce la sisteme simplificate de 
punere în aplicare și poate încuraja 
participarea beneficiarilor potențiali în 
cadrul programelor cofinanțate de UE;

26. recomandă adoptarea unei abordări 
simplificate în ceea ce privește utilizarea 
fondurilor structurale din viitorul cadru de 
reglementare; recomandă luarea în 
considerare a metodelor de bune practici 
la dezvoltarea de noi sisteme de punere în 
aplicare, pentru a încuraja participarea 
beneficiarilor potențiali în cadrul 
programelor cofinanțate de UE într-un 
mod mai eficient decât până în prezent;

Or. de
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Amendamentul 96
Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. recomandă adoptarea unei abordări 
simplificate în ceea ce privește utilizarea 
fondurilor structurale din viitorul cadru de 
reglementare; subliniază faptul că 
armonizarea regulilor și procedurilor poate 
conduce la sisteme simplificate de punere 
în aplicare și poate încuraja participarea 
beneficiarilor potențiali în cadrul 
programelor cofinanțate de UE;

26. recomandă adoptarea unei abordări 
simplificate în ceea ce privește utilizarea 
fondurilor structurale din viitorul cadru de 
reglementare; subliniază faptul că 
armonizarea regulilor și procedurilor poate 
conduce la sisteme simplificate de punere 
în aplicare și poate încuraja participarea 
beneficiarilor potențiali în cadrul 
programelor cofinanțate de UE; 
recomandă păstrarea mecanismelor 
financiare existente, precum fondurile 
structurale și Fondul de coeziune, care 
dispun de mecanisme de punere în 
aplicare bine stabilite și operaționale;

Or. en

Amendamentul 97
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Punctul 26a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. recomandă Comisiei reevaluarea 
anuală a priorităților stabilite în cadrul 
strategiei EU 2020 în funcție de 
rezultatele obținute în implementarea 
respectivei strategii, precum și în funcție 
de modificarea condițiilor avute în vedere 
inițial, identificarea de noi priorități în 
strânsă legătură cu permanentele 
schimbări locale, regionale și globale;

Or. ro
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Amendamentul 98
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 26a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. invită Comisia să prezinte 
Parlamentului cât mai curând posibil un 
program de lucru structurat pentru 
punerea în aplicare a strategiei și, în 
viitor, evaluări clare ale punerii în 
aplicare; de asemenea, solicită un 
document de lucru clar, care să 
stabilească relația dintre strategie și 
politica de coeziune;

Or. en

Amendamentul 99
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 26b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26b. consideră că, prin intermediul 
platformei de monitorizare de la 
Lisabona, Comitetul Regiunilor ar trebui 
să continue să monitorizeze progresul la 
fața locului al viitoarei strategii UE 2020 
și că ar trebui să li se solicite statelor 
membre să prezinte un raport anual, într-
un mod structurat, cu privire la progresele 
realizate;

Or. en


