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Amendamentul 1
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că politicii de coeziune a UE îi 
revine un rol decisiv în dezvoltarea 
potenţialului de creare de locuri de muncă 
al unei economii durabile, prin susţinerea 
reducerii diferenţelor regionale şi prin 
crearea unei societăţi cu o ocupare deplină 
a forţei de muncă; subliniază faptul că 
fondurile structurale europene pot încuraja 
regiunile să întreprindă iniţiative pentru 
crearea de noi locuri de muncă durabile;

1. consideră că politicii de coeziune a UE îi 
revine un rol decisiv în dezvoltarea 
potenţialului de creare de locuri de muncă 
al unei economii durabile, prin susţinerea 
reducerii diferenţelor regionale şi prin 
crearea unei societăţi cu o ocupare cât mai 
bună a forţei de muncă; subliniază faptul 
că fondurile structurale europene pot 
încuraja regiunile să întreprindă iniţiative 
pentru crearea de noi locuri de muncă 
durabile; recomandă autorităţilor 
regionale şi locale să aibă un contact 
permanent şi adecvat cu mediul de 
afaceri, patronate, sindicate şi ONG-uri 
pentru o proiecţie pe termen mediu şi lung 
a nevoilor de pe piaţa muncii;

Or. ro

Amendamentul 2
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că politicii de coeziune a UE îi 
revine un rol decisiv în dezvoltarea 
potenţialului de creare de locuri de muncă 
al unei economii durabile, prin susţinerea 
reducerii diferenţelor regionale şi prin 
crearea unei societăţi cu o ocupare deplină 
a forţei de muncă; subliniază faptul că 
fondurile structurale europene pot încuraja 
regiunile să întreprindă iniţiative pentru 

1. consideră că politicii de coeziune a UE îi 
revine un rol decisiv în dezvoltarea 
potenţialului de creare de locuri de muncă 
al unei economii durabile, prin susţinerea 
reducerii diferenţelor regionale şi prin 
crearea unei societăţi cu o ocupare deplină 
a forţei de muncă; subliniază faptul că 
fondurile structurale europene trebuie 
utilizate de către regiuni în vederea 
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crearea de noi locuri de muncă durabile; întreprinderii de iniţiative pentru crearea 
de noi locuri de muncă durabile; subliniază 
importanța utilizării Fondului social 
european de către statele membre în 
vederea investirii în dezvoltarea de 
competențe, ocuparea forței de muncă și 
activități de formare și reconversie 
profesională cu scopul de a crea locuri de 
muncă mai multe şi mai bune prin 
intermediul proiectelor naționale, 
regionale și locale;

Or. en

Amendamentul 3
Richard Seeber

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că politicii de coeziune a UE îi 
revine un rol decisiv în dezvoltarea 
potenţialului de creare de locuri de muncă 
al unei economii durabile, prin susţinerea 
reducerii diferenţelor regionale şi prin 
crearea unei societăţi cu o ocupare deplină 
a forţei de muncă; subliniază faptul că 
fondurile structurale europene pot încuraja 
regiunile să întreprindă iniţiative pentru 
crearea de noi locuri de muncă durabile;

1. consideră că politicii de coeziune a UE îi 
revine un rol decisiv în dezvoltarea 
potenţialului de creare de locuri de muncă 
al unei economii durabile, prin susţinerea 
reducerii diferenţelor regionale şi prin 
crearea unei societăţi cu o ocupare deplină 
a forţei de muncă; subliniază faptul că 
fondurile structurale europene pot încuraja 
regiunile să întreprindă iniţiative pentru 
crearea de noi locuri de muncă durabile şi 
viabile, printre altele şi în cadrul 
tehnologiilor de viitor; subliniază faptul 
că o astfel de finanţare din fondurile 
structurale ar putea contribui la 
reducerea emisiilor de CO2; 

Or. de
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Amendamentul 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că politicii de coeziune a UE îi 
revine un rol decisiv în dezvoltarea 
potenţialului de creare de locuri de muncă 
al unei economii durabile, prin susţinerea 
reducerii diferenţelor regionale şi prin 
crearea unei societăţi cu o ocupare deplină 
a forţei de muncă; subliniază faptul că 
fondurile structurale europene pot încuraja 
regiunile să întreprindă iniţiative pentru 
crearea de noi locuri de muncă durabile;

1. consideră că politicii de coeziune a UE îi 
revine un rol decisiv în dezvoltarea 
potenţialului de creare de locuri de muncă 
al unei economii durabile şi atenuarea 
efectelor crizei economice, prin susţinerea 
reducerii diferenţelor regionale şi prin 
crearea unei societăţi cu o ocupare deplină 
a forţei de muncă; subliniază faptul că 
fondurile structurale europene pot încuraja 
regiunile să întreprindă iniţiative pentru 
crearea de noi locuri de muncă durabile, 
iniţiative la care o contribuţie poate fi şi 
experienţa profesională a persoanelor de
vârsta a treia, având în vedere creşterea 
ponderii acestora în cadrul populaţiei UE;

Or. ro

Amendamentul 5
Tamás Deutsch, László Surján

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că politicii de coeziune a UE îi 
revine un rol decisiv în dezvoltarea 
potenţialului de creare de locuri de muncă 
al unei economii durabile, prin susţinerea
reducerii diferenţelor regionale şi prin 
crearea unei societăţi cu o ocupare deplină 
a forţei de muncă; subliniază faptul că 
fondurile structurale europene pot încuraja 
regiunile să întreprindă iniţiative pentru 
crearea de noi locuri de muncă durabile;

1. consideră că politicii de coeziune a UE îi 
revine un rol decisiv în dezvoltarea 
potenţialului de creare de locuri de muncă 
al unei economii durabile, prin susţinerea 
reducerii diferenţelor regionale şi prin 
crearea unei societăţi cu o ocupare deplină 
a forţei de muncă; subliniază faptul că 
fondurile structurale europene pot încuraja 
regiunile să întreprindă iniţiative pentru 
crearea de noi locuri de muncă durabile, în 
special în unele dintre regiunile periferice 
și de frontieră care se confruntă din ce în 
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ce mai mult cu provocările cauzate de 
șomaj;;

Or. hu

Amendamentul 6
Victor Boştinaru

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că politicii de coeziune a UE îi 
revine un rol decisiv în dezvoltarea 
potenţialului de creare de locuri de muncă 
al unei economii durabile, prin susţinerea 
reducerii diferenţelor regionale şi prin 
crearea unei societăţi cu o ocupare deplină 
a forţei de muncă; subliniază faptul că 
fondurile structurale europene pot 
încuraja regiunile să întreprindă iniţiative
pentru crearea de noi locuri de muncă 
durabile;

1. consideră că politicii de coeziune a UE îi 
revine un rol decisiv în dezvoltarea 
potenţialului de creare de locuri de muncă 
al unei economii durabile, prin susţinerea 
reducerii diferenţelor regionale, prin 
stimularea economiei şi prin crearea unei 
societăţi cu o ocupare deplină a forţei de 
muncă; subliniază faptul că ar trebui 
exploatat potențialul fondurilor structurale 
europene și cel al Fondului de coeziune 
pentru crearea de noi locuri de muncă 
durabile;

Or. en

Amendamentul 7
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că politicii de coeziune a UE îi 
revine un rol decisiv în dezvoltarea 
potenţialului de creare de locuri de muncă 
al unei economii durabile, prin susţinerea 
reducerii diferenţelor regionale şi prin 
crearea unei societăţi cu o ocupare 
deplină a forţei de muncă; subliniază 
faptul că fondurile structurale europene pot 

1. consideră că politicii de coeziune a UE îi 
revine un rol decisiv în dezvoltarea 
potenţialului de creare de locuri de muncă 
al unei economii durabile, prin susţinerea 
reducerii diferenţelor regionale şi prin 
stimularea pieței forței de muncă; 
subliniază faptul că fondurile structurale 
europene pot încuraja regiunile să 
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încuraja regiunile să întreprindă iniţiative 
pentru crearea de noi locuri de muncă 
durabile;

întreprindă iniţiative pentru crearea de noi
locuri de muncă durabile;

Or. fr

Amendamentul 8
Kerstin Westphal, Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că politicii de coeziune a UE îi 
revine un rol decisiv în dezvoltarea 
potenţialului de creare de locuri de muncă 
al unei economii durabile, prin susţinerea 
reducerii diferenţelor regionale şi prin 
crearea unei societăţi cu o ocupare deplină 
a forţei de muncă; subliniază faptul că 
fondurile structurale europene pot încuraja 
regiunile să întreprindă iniţiative pentru 
crearea de noi locuri de muncă durabile;

1. consideră că politicii de coeziune a UE îi 
revine un rol decisiv în dezvoltarea 
potenţialului de creare de locuri de muncă 
al unei economii durabile, prin susţinerea 
reducerii diferenţelor regionale şi prin 
crearea unei societăţi cu o ocupare deplină 
a forţei de muncă; subliniază faptul că 
regiunile ar trebui să folosească fondurile 
structurale europene pentru a întreprinde
iniţiative de creare de noi locuri de muncă 
durabile; 

Or. de

Amendamentul 9
Andrey Kovatchev

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că politicii de coeziune a UE îi 
revine un rol decisiv în dezvoltarea 
potenţialului de creare de locuri de muncă 
al unei economii durabile, prin susţinerea 
reducerii diferenţelor regionale şi prin 
crearea unei societăţi cu o ocupare deplină
a forţei de muncă; subliniază faptul că 
fondurile structurale europene pot încuraja 
regiunile să întreprindă iniţiative pentru 
crearea de noi locuri de muncă durabile;

1. consideră că politicii de coeziune a UE îi 
revine un rol decisiv în dezvoltarea 
potenţialului de creare de locuri de muncă 
al unei economii durabile, prin susţinerea 
reducerii diferenţelor regionale şi prin 
crearea unei societăţi cu un nivel înalt de 
ocupare a forţei de muncă; subliniază 
faptul că fondurile structurale europene pot 
încuraja regiunile să întreprindă iniţiative 
pentru crearea de noi locuri de muncă 
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durabile;

Or. en

Amendamentul 10
Kerstin Westphal, Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază, în această privinţă, 
importanţa conceptului de dezvoltare 
urbană integrată; reconstrucţia durabilă 
a zonelor urbane dezavantajate şi-ar 
putea asuma un rol pilot şi ar putea 
constitui un indiciu privind modul în care 
obiectivele ecologice pot fi promovate 
împreună cu obiectivele sociale şi 
economice; consideră că o condiţie 
prealabilă pentru aceasta o constituie un 
cadru de politică clar, care include 
menţinerea promovării dimensiunii 
urbane în cadrul fondurilor structurale şi 
promovarea în continuare a eficienţei 
energetice în domeniul construcţiei de 
locuinţe sociale;

Or. de

Amendamentul 11
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că autorităţile locale 
şi regionale joacă un rol central în 
crearea unei durabilităţi sporite, deoarece 
prin intermediul unei politici energetice 
inteligente care promovează activ 
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utilizarea energiei regenerabile la nivel 
local, a distribuirii descentralizate a 
energiei, precum şi a eficienţei energetice 
sporite, acestea nu numai că luptă 
împotriva schimbărilor climatice, ci şi 
oferă cetăţenilor perspectiva unor noi 
oportunităţi economice şi de creare de 
locuri de muncă; prin urmare, solicită 
statelor membre ca în programele 
operaţionale să se ţină mai mult seama de 
măsurile de promovare a unei durabilităţi 
sporite şi de combatere a schimbărilor 
climatice prin toate tipurile de investiţii; 

Or. de

Amendamentul 12
Victor Boştinaru

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că, în contextul 
crizei economice actuale și al problemelor 
privind schimbările climatice, susținerea 
dezvoltării unei economii ecologice este 
extrem de importantă; subliniază faptul 
că, în acest scop, politica de coeziune a 
UE reprezintă un instrument fundamental 
care poate contribui la crearea de noi 
locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 13
Ricardo Cortés Lastra

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază rolul nivelurilor regionale 
și locale în promovarea unei economii 
durabile, în special sub aspectul 
capacităţii acestora de a stimula 
cooperarea dintre centrele educaționale, 
de formare și de cercetare și IMM-uri;

Or. es

Amendamentul 14
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază faptul că schimbările 
climatice din Europa afectează în mod 
diferit regiunile, că, potrivit studiului 
Comisiei1, regiunile din sudul şi estul 
Europei, în care trăieşte peste o treime din 
populaţia UE, sunt expuse în mod special 
presiunii schimbărilor climatice, că cele 
mai vulnerabile grupuri de populaţie sunt 
afectate cel mai puternic şi că, astfel, pot 
apărea dezechilibre regionale şi sociale 
mai pronunţate;
__________________________________
1Studiul Comisiei „Regiunile 2020 – o evaluare a provocărilor 
viitoare pentru regiunile UE”,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/
regions2020/pdf/regions2020_en.pdf, (noiembrie 2008).

Or. de
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Amendamentul 15
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaşte rolul important al 
autorităţilor teritoriale în formarea 
tinerilor, ca bază pentru dobândirea de noi 
competenţe; constată faptul că în multe 
state condiţiile-cadru pentru educaţie şi 
formare profesională intră în 
responsabilitatea regiunilor; prin urmare, 
încurajează regiunile să atragă fonduri 
structurale pentru crearea de locuri de 
muncă durabile în domeniile transportului 
public local, al mobilităţii urbane şi al 
educaţiei;

2. recunoaşte rolul important al 
autorităţilor teritoriale locale şi regionale 
în educaţia şcolară, ca bază pentru 
dobândirea de noi competenţe de viitor; 
constată faptul că în multe state condiţiile-
cadru pentru educaţie intră în 
responsabilitatea regiunilor; prin urmare, 
încurajează regiunile să atragă fonduri 
structurale pentru infrastructura 
educaţională, în special în zonele urbane 
şi în regiunile defavorizate, şi prin acest 
sprijin să permită o educaţie şcolară 
cuprinzătoare şi accesibilă; subliniază 
potenţialul (de educaţie şi formare) 
semnificativ oferit de integrarea în cadrul 
unei reţele a autorităţilor teritoriale, a 
întreprinderilor şi asociaţiilor în vederea 
creării de locuri de muncă durabile în 
domeniile transportului public local, al 
mobilităţii urbane şi al educaţiei;

Or. de

Amendamentul 16
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaşte rolul important al 
autorităţilor teritoriale în formarea 
tinerilor, ca bază pentru dobândirea de noi 
competenţe; constată faptul că în multe 
state condiţiile-cadru pentru educaţie şi 
formare profesională intră în 
responsabilitatea regiunilor; prin urmare, 

2. recunoaşte rolul important al 
autorităţilor teritoriale în formarea 
tinerilor, ca bază pentru dobândirea de noi 
competenţe; constată faptul că în multe 
state condiţiile-cadru pentru educaţie şi 
formare profesională intră în 
responsabilitatea regiunilor; prin urmare, 
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încurajează regiunile să atragă fonduri 
structurale pentru crearea de locuri de 
muncă durabile în domeniile transportului 
public local, al mobilităţii urbane şi al 
educaţiei;

încurajează regiunile să atragă fonduri 
structurale pentru crearea de locuri de 
muncă durabile în domeniile transportului 
public local, al mobilităţii urbane şi al 
educaţiei; recomandă autorităţilor locale 
şi regionale să încurajeze unităţile de 
învăţământ să-şi coreleze curicula şcolară 
în funcţie de dinamica de pe piaţa muncii;

Or. ro

Amendamentul 17
Manfred Weber, Markus Pieper

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaşte rolul important al 
autorităţilor teritoriale în formarea 
tinerilor, ca bază pentru dobândirea de noi 
competenţe; constată faptul că în multe 
state condiţiile-cadru pentru educaţie şi 
formare profesională intră în 
responsabilitatea regiunilor; prin urmare, 
încurajează regiunile să atragă fonduri 
structurale pentru crearea de locuri de 
muncă durabile în domeniile transportului 
public local, al mobilităţii urbane şi al 
educaţiei;

2. recunoaşte rolul important al 
autorităţilor teritoriale în formarea 
tinerilor, ca bază pentru dobândirea de noi 
competenţe; constată faptul că în multe 
state condiţiile-cadru pentru educaţie şi 
formare profesională intră în 
responsabilitatea regiunilor; prin urmare, 
încurajează regiunile să atragă fonduri 
structurale pentru crearea de locuri de 
muncă durabile;

Or. de

Amendamentul 18
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaşte rolul important al 
autorităţilor teritoriale în formarea 

2. recunoaşte rolul important al 
autorităţilor teritoriale în formarea 
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tinerilor, ca bază pentru dobândirea de noi 
competenţe; constată faptul că în multe 
state condiţiile-cadru pentru educaţie şi 
formare profesională intră în 
responsabilitatea regiunilor; prin urmare, 
încurajează regiunile să atragă fonduri 
structurale pentru crearea de locuri de 
muncă durabile în domeniile transportului 
public local, al mobilităţii urbane şi al 
educaţiei;

tinerilor, ca bază pentru dobândirea de noi 
competenţe, inclusiv prin învăţare 
continuă şi reconversie profesională; 
constată faptul că în multe state condiţiile-
cadru pentru educaţie şi formare 
profesională intră în responsabilitatea 
regiunilor; prin urmare, încurajează 
regiunile să atragă fonduri structurale
pentru crearea de locuri de muncă durabile 
în domeniile transportului public local, al 
mobilităţii urbane şi al educaţiei, cu accent 
pe egalitatea de şanse;

Or. ro

Amendamentul 19
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaşte rolul important al 
autorităţilor teritoriale în formarea 
tinerilor, ca bază pentru dobândirea de noi 
competenţe; constată faptul că în multe 
state condiţiile-cadru pentru educaţie şi 
formare profesională intră în 
responsabilitatea regiunilor; prin urmare, 
încurajează regiunile să atragă fonduri 
structurale pentru crearea de locuri de 
muncă durabile în domeniile transportului 
public local, al mobilităţii urbane şi al 
educaţiei;

2. recunoaşte rolul important al 
autorităţilor teritoriale în formarea 
tinerilor, inclusiv a celor care 
abandonează școala și care nu dețin nicio 
calificare, ca bază pentru dobândirea de 
noi competenţe; constată faptul că în multe 
state condiţiile-cadru pentru educaţie şi 
formare profesională intră în 
responsabilitatea autorităților regionale și 
locale; prin urmare, încurajează regiunile 
să atragă fonduri structurale pentru crearea 
de locuri de muncă durabile în domeniile 
transportului public local, al mobilităţii 
urbane şi al educaţiei;

Or. en
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Amendamentul 20
Tamás Deutsch, László Surján

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaşte rolul important al 
autorităţilor teritoriale în formarea 
tinerilor, ca bază pentru dobândirea de noi 
competenţe; constată faptul că în multe 
state condiţiile-cadru pentru educaţie şi 
formare profesională intră în 
responsabilitatea regiunilor; prin urmare, 
încurajează regiunile să atragă fonduri 
structurale pentru crearea de locuri de 
muncă durabile în domeniile transportului 
public local, al mobilităţii urbane şi al 
educaţiei;

2. recunoaşte rolul important al 
autorităţilor teritoriale în formarea 
tinerilor, ca bază pentru dobândirea de noi 
competenţe; constată faptul că în multe 
state condiţiile-cadru pentru educaţie şi 
formare profesională intră în 
responsabilitatea regiunilor; prin urmare, 
încurajează regiunile să atragă fonduri 
structurale pentru crearea de locuri de 
muncă durabile în domeniile transportului 
public local, al mobilităţii urbane, al 
învăţământului superior și al cercetării și 
dezvoltării;

Or. hu

Amendamentul 21
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaşte rolul important al 
autorităţilor teritoriale în formarea 
tinerilor, ca bază pentru dobândirea de noi 
competenţe; constată faptul că în multe 
state condiţiile-cadru pentru educaţie şi 
formare profesională intră în 
responsabilitatea regiunilor; prin urmare, 
încurajează regiunile să atragă fonduri 
structurale pentru crearea de locuri de 
muncă durabile în domeniile transportului 
public local, al mobilităţii urbane şi al 
educaţiei;

2. recunoaşte rolul important al 
autorităţilor teritoriale în formarea 
tinerilor, ca bază pentru dobândirea de noi 
competenţe; constată faptul că în multe 
state condiţiile-cadru pentru educaţie şi 
formare profesională intră în 
responsabilitatea regiunilor; prin urmare, 
solicită regiunilor să atragă fonduri 
structurale pentru crearea de locuri de 
muncă durabile în domeniile transportului 
public local, al mobilităţii urbane şi al 
educaţiei;

Or. de
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Amendamentul 22
Kerstin Westphal, Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază importanţa Fondului 
european de dezvoltare regională 
(FEDER) în crearea de clustere regionale 
prin interconectarea cercetării, inovării şi 
infrastructurii la nivel local în cadrul 
noilor tehnologii, de exemplu, în cazul 
energiilor regenerabile şi al eficienţei 
energetice; subliniază faptul că prin 
crearea de clustere se stimulează în mod 
decisiv dezvoltarea economică locală şi se 
pot crea noi locuri de muncă în regiunile 
respective; 

Or. de

Amendamentul 23
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. este conștient de faptul că între 
schemele de finanțare ale UE și cele 
naționale și regionale nu există nicio 
coordonare și, prin urmare, subliniază 
nevoia unei mai bune coordonări între 
programe la mai multe niveluri și 
susținerea unei sinergii mai mari între 
politicile comune diferite care atrag 
fondurile structurale, fondurile pentru 
agricultură și dezvoltare rurală, 
programul-cadru pentru cercetare și 
Programul-cadru pentru competitivitate și 
inovare (PCI) în vederea îndeplinirii 
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obiectivelor Strategiei Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 24
László Surján, Tamás Deutsch

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază valoarea adăugată a 
conceptului de învăţare de-a lungul vieţii 
și solicită statelor membre să elaboreze un 
plan detaliat al potențialului local în 
vederea organizării unor formări axate pe 
cerere, care să îmbine resursele 
disponibile cu nevoile reale și să 
restabilească prestigiul învățământului 
secundar profesional, oferind acces la un 
învăţământ de înaltă calitate, în special în 
regiunile în care potențialul local și 
muncile tradiționale necesită aptitudini și 
cunoștințe speciale pentru a putea fi 
exploatate la capacitate maximă; solicită 
Comisiei să pună la dispoziția statelor 
membre suportul tehnic necesar în 
vederea elaborării unui plan al nevoilor 
locale și constată că școlile secundare 
profesionale care asigură un învățământ 
de înaltă calitate ar putea contribui la 
reducerea treptată a șomajului și la 
ocuparea durabilă a forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 25
Ricardo Cortés Lastra

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază importanța promovării 
dezvoltării durabile, a ocupării forței de 
muncă și a coeziunii economice și sociale 
prin intermediul investițiilor în educație, 
formare, cercetare și inovare; subliniază 
necesitatea creșterii investițiilor în aceste 
sectoare realizate de către sectorul public 
la toate nivelurile (local, regional, 
național și european) și de către sectorul 
privat;

Or. es

Amendamentul 26
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. încurajează sectorul privat să utilizeze 
Fondul social european drept mijloc de 
promovare a atitudinilor și aptitudinilor 
antreprenoriale în rândul tinerilor, 
precum și de asigurare a consilierii în 
carieră în rândul șomerilor;

Or. en

Amendamentul 27
Ricardo Cortés Lastra

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. reamintește rolul fundamental al 
IMM-urilor în promovarea inovării în 
Europa; subliniază, prin urmare, 
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importanța facilitării creării de noi 
întreprinderi și a susținerii consolidării 
acestora, în special în domeniul 
economiei durabile;

Or. es

Amendamentul 28
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază, în conformitate cu tratatele, 
importanţa mobilităţii geografice a 
lucrătorilor; recunoaşte că îmbunătăţirea 
mobilităţii printr-o reţea de transport local
bine dezvoltată sporeşte accesul la 
posibilităţi de angajare; prin urmare, 
încurajează regiunile să atragă mijloace 
din fondurile structurale pentru măsuri de 
infrastructură;

3. subliniază faptul că transportul 
motorizat individual este responsabil 
pentru 30% din emisiile de CO2, poluând 
mediul sănătos, în special în oraşele mari 
şi în centrele economice; subliniază faptul 
că optimizarea reţelei de transport local
contribuie la reducerea poluării şi 
sporeşte în acelaşi timp accesul la 
posibilităţi de angajare; subliniază faptul 
că, în acelaşi timp, acest lucru duce la 
crearea de noi locuri de muncă în 
transportul public, în punctele de service 
pentru biciclete şi în alte sectoare ale 
serviciilor şi producţiei; solicită Comisiei 
şi statelor membre să atragă mijloace din 
fondurile structurale în vederea promovării 
mijloacelor şi a infrastructurii de 
transport nepoluante;

Or. de

Amendamentul 29
Tamás Deutsch, László Surján

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază, în conformitate cu tratatele, 
importanţa mobilităţii geografice a 
lucrătorilor; recunoaşte că îmbunătăţirea 
mobilităţii printr-o reţea de transport local 
bine dezvoltată sporeşte accesul la 
posibilităţi de angajare; prin urmare, 
încurajează regiunile să atragă mijloace din 
fondurile structurale pentru măsuri de 
infrastructură;

3. subliniază, în conformitate cu tratatele, 
importanţa mobilităţii geografice a 
lucrătorilor; recunoaşte că îmbunătăţirea 
mobilităţii printr-o reţea de transport local 
bine dezvoltată sporeşte accesul la 
posibilităţi de angajare şi că efectul de 
multiplicare rezultat prezintă o 
importanţă deosebită în regiunile de 
frontieră care se confruntă cu o rată 
ridicată a șomajului; prin urmare, 
încurajează regiunile, administraţiile 
locale și regionale, autoritățile publice și 
ONG-urile din regiunile de frontieră să 
atragă mijloace din fondurile structurale 
pentru măsuri de infrastructură întreprinse 
în cadrul programelor de cooperare 
internațională și interregională;

Or. hu

Amendamentul 30
Richard Seeber

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază, în conformitate cu tratatele, 
importanţa mobilităţii geografice a 
lucrătorilor; recunoaşte că îmbunătăţirea 
mobilităţii printr-o reţea de transport local 
bine dezvoltată sporeşte accesul la 
posibilităţi de angajare; prin urmare, 
încurajează regiunile să atragă mijloace din 
fondurile structurale pentru măsuri de 
infrastructură;

3. subliniază, în conformitate cu tratatele, 
importanţa mobilităţii geografice a 
lucrătorilor; recunoaşte că îmbunătăţirea 
mobilităţii printr-o reţea de transport local 
bine dezvoltată sporeşte accesul la 
posibilităţi de angajare; prin urmare, 
încurajează regiunile să atragă mijloace din 
fondurile structurale pentru măsuri de 
infrastructură, deoarece în special 
regiunile defavorizate din punct de vedere 
geografic, cum ar fi regiunile montane şi 
insulare, suferă de lipsa unor legături de 
transport locale adecvate;

Or. de
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Amendamentul 31
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază, în conformitate cu tratatele, 
importanţa mobilităţii geografice a 
lucrătorilor; recunoaşte că îmbunătăţirea 
mobilităţii printr-o reţea de transport local 
bine dezvoltată sporeşte accesul la 
posibilităţi de angajare; prin urmare, 
încurajează regiunile să atragă mijloace din 
fondurile structurale pentru măsuri de 
infrastructură;

3. subliniază, în conformitate cu tratatele, 
importanţa mobilităţii geografice a 
lucrătorilor; recunoaşte că îmbunătăţirea 
mobilităţii printr-o reţea de transport local 
bine dezvoltată sporeşte accesul la 
posibilităţi de angajare; prin urmare, 
încurajează regiunile să atragă mijloace din 
fondurile structurale pentru măsuri de 
infrastructură, precum și din Fondul social 
european în vederea creării unor 
oportunități educaționale și de angajare 
mai bune pentru tinerii din mediul rural;

Or. en

Amendamentul 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază, în conformitate cu tratatele, 
importanţa mobilităţii geografice a 
lucrătorilor; recunoaşte că îmbunătăţirea 
mobilităţii printr-o reţea de transport local 
bine dezvoltată sporeşte accesul la 
posibilităţi de angajare; prin urmare, 
încurajează regiunile să atragă mijloace din 
fondurile structurale pentru măsuri de 
infrastructură; 

3. subliniază, în conformitate cu tratatele, 
importanţa mobilităţii geografice a 
lucrătorilor; recunoaşte că îmbunătăţirea 
mobilităţii printr-o reţea de transport local 
bine dezvoltată sporeşte accesul la 
posibilităţi de angajare; prin urmare, 
încurajează regiunile să atragă mijloace din 
fondurile structurale pentru măsuri de 
infrastructură şi realizarea de reţele de 
transport local transfrontaliere prin 
conectarea între regiuni din ţări diferite;

Or. ro
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Amendamentul 33
Victor Boştinaru

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază, în conformitate cu tratatele, 
importanţa mobilităţii geografice a 
lucrătorilor; recunoaşte că îmbunătăţirea 
mobilităţii printr-o reţea de transport local 
bine dezvoltată sporeşte accesul la 
posibilităţi de angajare; prin urmare, 
încurajează regiunile să atragă mijloace din 
fondurile structurale pentru măsuri de 
infrastructură;

3. subliniază, în conformitate cu tratatele, 
importanţa mobilităţii geografice a 
lucrătorilor; recunoaşte că îmbunătăţirea 
mobilităţii printr-o reţea de transport local 
bine dezvoltată sporeşte accesul la 
posibilităţi de angajare; prin urmare, 
încurajează regiunile să atragă mijloace din 
fondurile structurale și din Fondul de 
coeziune pentru măsuri de infrastructură;

Or. en

Amendamentul 34
Andrey Kovatchev

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază în continuare faptul că, în 
special în zonele urbane, autoritățile 
regionale și locale sunt cel mai bine 
plasate și sunt cele mai în măsură să 
creeze condițiile necesare în vederea 
dezvoltării grupurilor de întreprinderi 
inovatoare care oferă în momentul de faţă 
cea mai durabilă formă de creare de 
locuri de muncă;

Or. en
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Amendamentul 35
Manfred Weber, Markus Pieper

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază importanţa măsurilor de 
promovare a creşterii economice şi a 
ocupării forţei de muncă în zonele rurale 
pentru a combate depopularea zonelor 
rurale;

Or. de

Amendamentul 36
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază rolul fundamental al IMM-
urilor în stimularea în mod durabil a 
ocupării forței de muncă regionale și 
locale; insistă, prin urmare, asupra 
necesității de a facilita accesul acestor 
întreprinderi la finanțările din fondurile 
structurale;

Or. fr

Amendamentul 37
Ricardo Cortés Lastra

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază necesitatea de a valorifica 
potențialul noii economii durabile de a 
crea locuri de muncă în vederea 
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îmbunătățirii calității locurilor de muncă 
și a sporirii numărului acestora;

Or. es

Amendamentul 38
Andrey Kovatchev

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită părţile responsabile din statele 
membre, precum şi Comisia, să acorde o 
atenţie sporită durabilităţii măsurilor de 
cofinanţare, în conformitate cu prevederile 
Regulamentului general (nr. 1083/2006); 
îndeamnă părţile responsabile să aloce 
banii obţinuţi din fonduri structurale unor 
investiţii pe termen lung şi să nu acorde 
sprijin financiar întreprinderilor care ar 
putea redistribui forţa de muncă decât în 
urma unor verificări prealabile;

4. invită părţile responsabile din statele 
membre, precum şi Comisia, să acorde o 
atenţie sporită durabilităţii măsurilor de 
cofinanţare, în conformitate cu prevederile 
Regulamentului general (nr. 1083/2006); 
îndeamnă părţile responsabile să aloce 
banii obţinuţi din fonduri structurale unor 
investiţii pe termen lung şi să nu ofere 
finanțare decât după ce se asigură de 
durabilitatea operațiunilor, astfel cum se 
prevede la articolul 57 din Regulamentul 
general (nr. 1083/2006);

Or. en

Amendamentul 39
Manfred Weber, Markus Pieper

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită părţile responsabile din statele 
membre, precum şi Comisia, să acorde o 
atenţie sporită durabilităţii măsurilor de 
cofinanţare, în conformitate cu prevederile 
Regulamentului general (nr. 1083/2006); 
îndeamnă părţile responsabile să aloce 
banii obţinuţi din fonduri structurale unor 

4. invită părţile responsabile din statele 
membre, precum şi Comisia, să acorde o 
atenţie sporită durabilităţii măsurilor de 
cofinanţare, în conformitate cu prevederile 
Regulamentului general (nr. 1083/2006); 
îndeamnă părţile responsabile să aloce 
banii obţinuţi din fonduri structurale unor 
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investiţii pe termen lung şi să nu acorde 
sprijin financiar întreprinderilor care ar 
putea redistribui forţa de muncă decât în 
urma unor verificări prealabile;

investiţii pe termen lung şi să nu acorde 
sprijin financiar întreprinderilor care ar 
putea redistribui forţa de muncă decât în 
urma unor verificări prealabile; invită 
entităţile responsabile să descurajeze 
practicile de tip „subsidy shopping” prin 
utilizarea unor mecanisme de sancţionare 
adecvate;

Or. de

Amendamentul 40
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită părţile responsabile din statele 
membre, precum şi Comisia, să acorde o 
atenţie sporită durabilităţii măsurilor de 
cofinanţare, în conformitate cu prevederile 
Regulamentului general (nr. 1083/2006); 
îndeamnă părţile responsabile să aloce 
banii obţinuţi din fonduri structurale unor 
investiţii pe termen lung şi să nu acorde 
sprijin financiar întreprinderilor care ar 
putea redistribui forţa de muncă decât în 
urma unor verificări prealabile;

4. invită părţile responsabile din statele 
membre, precum şi Comisia, să acorde o 
atenţie sporită durabilităţii măsurilor de 
cofinanţare; îndeamnă părţile responsabile 
să aloce banii obţinuţi din fonduri 
structurale unor investiţii pe termen lung şi 
să nu acorde sprijin financiar 
întreprinderilor care ar putea redistribui 
forţa de muncă decât în urma unor 
verificări prealabile;

Or. de

Amendamentul 41
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită regiunilor și orașelor să 
adopte politici de achiziții publice durabile 
şi ambiţioase, cu un rol fundamental în 
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maximizarea potențialului de creare de 
locuri de muncă prin generarea de cerere 
economică și prin susținerea sectorului 
economic durabil; solicită Comisiei 
Europene să încurajeze regiunile și 
orașele să introducă proceduri de achiziții 
publice durabile, de exemplu prin 
intermediul schimburilor de bune practici, 
al cursurilor de formare și al campaniilor 
de sensibilizare;

Or. en

Amendamentul 42
Andrey Kovatchev

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reiterează sprijinul său pentru proiectul 
pilot „ERASMUS pentru aleşii locali şi
regionali”, care poate veni în ajutorul 
comunităţilor şi al regiunilor în vederea 
realizării schimbului de modele de bune 
practici şi, în plus, poate avea un efect 
multiplicator în sfera politicii privind piaţa 
muncii;

5. reiterează sprijinul său pentru proiectul 
pilot „ERASMUS pentru aleşii locali şi 
regionali”, care poate veni în ajutorul 
comunităţilor şi al regiunilor în vederea 
realizării schimbului de modele de bune 
practici şi, în plus, poate avea un efect 
multiplicator în sfera politicii privind piaţa 
muncii; subliniază nevoia de a preciza 
elementele legate de implementarea 
proiectului și de a coopera îndeaproape 
cu Comitetul Regiunilor și cu 
organizațiile care reprezintă rețele ale 
regiunilor;

Or. en

Amendamentul 43
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. reiterează sprijinul său pentru proiectul 
pilot „ERASMUS pentru aleşii locali şi 
regionali”, care poate veni în ajutorul 
comunităţilor şi al regiunilor în vederea 
realizării schimbului de modele de bune 
practici şi, în plus, poate avea un efect 
multiplicator în sfera politicii privind 
piaţa muncii;

5. reiterează sprijinul său pentru proiectul
pilot „ERASMUS pentru aleşii locali şi 
regionali”, care poate veni în ajutorul 
comunităţilor şi al regiunilor în vederea 
realizării schimbului de modele de bune 
practici;

Or. de

Amendamentul 44
Manfred Weber, Markus Pieper

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reiterează sprijinul său pentru proiectul 
pilot „ERASMUS pentru aleşii locali şi 
regionali”, care poate veni în ajutorul 
comunităţilor şi al regiunilor în vederea 
realizării schimbului de modele de bune 
practici şi, în plus, poate avea un efect 
multiplicator în sfera politicii privind piaţa 
muncii;

5. evidenţiază proiectul pilot „ERASMUS 
pentru aleşii locali şi regionali”, care poate 
veni în ajutorul comunităţilor şi al 
regiunilor în vederea realizării schimbului 
de modele de bune practici, cu condiţia ca 
acest lucru să fie fezabil, precum şi 
instituit pe o bază operaţională în ceea ce 
priveşte cadrul financiar şi, în plus, poate 
avea un efect multiplicator în sfera politicii 
privind piaţa muncii;

Or. de

Amendamentul 45
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reiterează sprijinul său pentru proiectul 5. reiterează sprijinul său pentru proiectul 
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pilot „ERASMUS pentru aleşii locali şi 
regionali”, care poate veni în ajutorul 
comunităţilor şi al regiunilor în vederea 
realizării schimbului de modele de bune 
practici şi, în plus, poate avea un efect 
multiplicator în sfera politicii privind piaţa 
muncii;

pilot „ERASMUS pentru aleşii locali şi 
regionali”, care poate veni în ajutorul 
comunităţilor şi al regiunilor în vederea 
realizării schimbului de modele de bune 
practici şi, în plus, poate avea un efect 
multiplicator în sfera politicii privind piaţa 
muncii, cu condiţia ca proiectul să nu 
presupună cheltuieli administrative 
disproporţionat de ridicate;

Or. de

Amendamentul 46
Victor Boştinaru

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reiterează sprijinul său pentru proiectul 
pilot „ERASMUS pentru aleşii locali şi 
regionali”, care poate veni în ajutorul 
comunităţilor şi al regiunilor în vederea 
realizării schimbului de modele de bune 
practici şi, în plus, poate avea un efect 
multiplicator în sfera politicii privind piaţa 
muncii;

5. reiterează sprijinul său pentru proiectul 
pilot „ERASMUS pentru aleşii locali şi 
regionali”, care poate veni în ajutorul 
comunităţilor şi al regiunilor în vederea 
realizării schimbului de modele de bune 
practici şi, în plus, poate avea un efect 
multiplicator în sfera politicii privind piaţa 
muncii; solicită Comisiei să accelereze 
procesul de implementare a acestui 
proiect pilot; 

Or. en

Amendamentul 47
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reiterează sprijinul său pentru proiectul
pilot „ERASMUS pentru aleşii locali şi 
regionali”, care poate veni în ajutorul 

5. solicită Comisiei continuarea
proiectului pilot „ERASMUS pentru aleşii 
locali şi regionali”, care poate veni în 
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comunităţilor şi al regiunilor în vederea 
realizării schimbului de modele de bune 
practici şi, în plus, poate avea un efect 
multiplicator în sfera politicii privind piaţa 
muncii; 

ajutorul comunităţilor şi al regiunilor în 
vederea realizării schimbului de modele de 
bune practici şi a îmbunătăţirii capacităţii 
administrative prin preluarea modelelor 
de succes şi, în plus, poate avea un efect 
multiplicator în sfera politicii privind piaţa 
muncii;

Or. ro

Amendamentul 48
Tamás Deutsch, László Surján

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reiterează sprijinul său pentru proiectul 
pilot „ERASMUS pentru aleşii locali şi 
regionali”, care poate veni în ajutorul 
comunităţilor şi al regiunilor în vederea 
realizării schimbului de modele de bune 
practici şi, în plus, poate avea un efect 
multiplicator în sfera politicii privind piaţa 
muncii;

5. reiterează sprijinul său pentru proiectul 
pilot „ERASMUS pentru aleşii locali şi 
regionali”, care poate veni în ajutorul 
comunităţilor şi al regiunilor, în special al 
reprezentanților aleși din regiunile de 
frontieră, în vederea realizării schimbului 
de modele de bune practici şi, în plus, 
poate avea un efect multiplicator în sfera 
politicii privind piaţa muncii;

Or. hu

Amendamentul 49
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reiterează sprijinul său pentru proiectul
pilot „ERASMUS pentru aleşii locali şi 
regionali”, care poate veni în ajutorul 
comunităţilor şi al regiunilor în vederea 
realizării schimbului de modele de bune 
practici şi, în plus, poate avea un efect 

5. solicită Comisiei să asigure 
continuarea proiectului pilot „ERASMUS 
pentru aleşii locali şi regionali”, care 
trebuie să vină în ajutorul comunităţilor şi 
al regiunilor în vederea realizării 
schimbului de modele de bune practici 
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multiplicator în sfera politicii privind piaţa 
muncii;

pentru a avea un efect multiplicator în 
sfera politicii privind piaţa muncii;

Or. en

Amendamentul 50
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reiterează sprijinul său pentru proiectul 
pilot „ERASMUS pentru aleşii locali şi 
regionali”, care poate veni în ajutorul 
comunităţilor şi al regiunilor în vederea 
realizării schimbului de modele de bune 
practici şi, în plus, poate avea un efect 
multiplicator în sfera politicii privind piaţa 
muncii;

5. reiterează sprijinul său pentru proiectul 
pilot „ERASMUS pentru aleşii locali şi 
regionali”, care poate veni în ajutorul 
comunităţilor şi al regiunilor în vederea 
realizării schimbului de modele de bune 
practici şi prin încurajarea iniţiativelor 
locale şi, în plus, poate avea un efect 
multiplicator în sfera politicii privind piaţa 
muncii;

Or. ro

Amendamentul 51
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită statelor membre să atragă o 
parte din veniturile provenite de la 
Sistemul de comercializare a cotelor de 
emisie în vederea luării unor măsuri 
climatice la nivel local, întrucât acest 
lucru va spori crearea de locuri de muncă 
la nivel local și va ajuta statele membre să 
reducă emisiile de gaze cu efect de seră.

Or. en
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Amendamentul 52
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. recomandă autorităţilor regionale să 
îşi adopte strategia de dezvoltare în 
concordanţă cu obiectivele Strategiei UE 
2020 în vederea creării de noi locuri de 
muncă într-o economie sustenabilă.

Or. ro


