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Amendamentul 1
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Referirea 10a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere propunerea Comisiei 
din 28 mai 2010 privind revizuirea 
Regulamentului financiar aplicabil 
bugetului general al Uniunii Europene 
(COM(2010)260),

Or. en

Amendamentul 2
Heide Rühle

Propunere de rezoluție
Referirea 3a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere rezoluția sa din 15 iunie 
2010 referitoare la transparența politicii 
regionale și finanțarea acesteia 
(2009/2232(INI)),

Or. en

Amendamentul 3
Alain Cadec

Propunere de rezoluție
Considerentul -A (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-A. întrucât aplicarea politicii de coeziune 
este în mare parte descentralizată și este 
de competența autorităților 
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infranaționale;

Or. fr

Amendamentul 4
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât prin guvernanța pe mai multe 
niveluri se înțelege acțiunea coordonată a 
Uniunii, a statelor membre și a entităților 
regionale și locale, bazată pe parteneriat 
și destinată elaborării și aplicării 
politicilor Uniunii Europene, această 
definiție implicând responsabilitatea 
partajată a diverselor niveluri de putere;

Or. es

Amendamentul 5
Alain Cadec

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât politica de coeziune se 
bazează pe principiile parteneriatului și 
cofinanțării, ceea ce duce la asocierea 
unor actori diferiți cum ar fi autoritățile 
publice infranaționale, asociațiile sau 
întreprinderile;

Or. fr
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Amendamentul 6
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât procedurile prea complexe de 
solicitare a finanțării și controalele inutile 
riscă să descurajeze eventuali beneficiari 
ai politicii de coeziune;

Or. fr

Amendamentul 7
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât soluțiile practice așteptate de 
concetățenii noștri în domeniul serviciilor 
publice (cum ar fi transporturile publice, 
apa potabilă, sănătatea publică, locuințele 
sociale și educația) pot fi obținute numai 
grație unei bune guvernări care include 
două sisteme complementare: pe de-o 
parte, sistemul instituțional, care prevede 
distribuirea competențelor și a bugetelor 
către stat și autoritățile locale și regionale 
și, pe de altă parte, sistemul de 
parteneriat, care grupează diferiți actori 
publici și privați interesați de aceeași 
tematică într-un anumit teritoriu;

Or. es
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Amendamentul 8
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât parteneriatul trebuie să ia în 
considerare toate comunitățile și 
grupurile relevante, poate aduce avantaje 
și valoare adăugată aplicării politicii de 
coeziune prin sporirea legitimității, 
garantarea transparenței și a unei mai 
bune absorbții a fondurilor, și întrucât 
parteneriatul ar trebui evaluat, de 
asemenea, în funcție de valoarea socială 
și civică pe care o reprezintă;

Or. es

Amendamentul 9
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Considerentul Cc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cc. întrucât o abordare integrată trebuie 
să ia în considerare aspectele economice, 
sociale și de mediu ale dezvoltării 
teritoriale, să coordoneze interesele 
diverșilor actori vizați și să țină seama de 
caracteristicile teritoriale specifice 
(dezavantaje geografice și naturale, 
depopulare, situare ultraperiferică etc.) 
pentru a fi în măsură să răspundă 
provocărilor care apar la nivel local și 
regional;

Or. es
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Amendamentul 10
Iosif Matula

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. ținând cont de diversitatea 
administrativă la nivelul fiecărui stat 
membru, solicită statelor membre, 
autorităților locale și regionale să 
identifice cele mai eficiente metode de 
implementare a guvernanței pe mai multe 
niveluri;

Or. ro

Amendamentul 11
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. recomandă sistematizarea analizei de 
impact teritorial prin implicarea, din faza 
inițială a deciziei politice, a diferiților 
actori vizați, astfel încât să fie puse în 
evidență repercusiunile economice, 
sociale și de mediu ale propunerilor 
legislative și nelegislative comunitare 
referitoare la teritorii;

Or. es

Amendamentul 12
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 2b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. recomandă ca reformele strategice 
comunitare majore să fie însoțite de un 
plan de acțiune teritorial, convenit la 
nivelul instituțiilor europene, al statelor 
membre și al autorităților regionale, care 
să prevadă mecanisme politice pentru 
facilitarea însușirii, realizării și evaluării 
politicilor aplicate și care să dispună de 
un plan de comunicare descentralizată;

Or. es

Amendamentul 13
Luís Paulo Alves

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că, datorită relațiilor 
transfrontaliere care s-au format între 
actorii din sectorul public și privat, 
guvernanța pe mai multe niveluri permite o 
mai bună exploatare a potențialului oferit 
de cooperarea teritorială; îndeamnă statele 
membre care nu au făcut-o încă să adopte 
fără întârziere dispozițiile necesare în 
vederea înființării Grupărilor europene de 
cooperare teritorială; recomandă Comisiei 
să încurajeze schimbul de informații între 
Grupările europene de cooperare teritorială 
existente și cele în curs de înființare;

3. subliniază că, datorită relațiilor 
transfrontaliere care s-au format între 
actorii din sectorul public și privat, 
guvernanța pe mai multe niveluri permite o 
mai bună exploatare a potențialului oferit 
de cooperarea teritorială; îndeamnă statele 
membre care nu au făcut-o încă să adopte 
fără întârziere dispozițiile necesare în 
vederea înființării Grupărilor europene de 
cooperare teritorială; recomandă Comisiei 
să încurajeze schimbul de informații între 
Grupările europene de cooperare teritorială 
(GECT) existente și cele în curs de 
înființare, precum și utilizarea 
instrumentelor disponibile în cadrul 
Comitetului Regiunilor, în special 
urmărirea strategiei de la Lisabona și 
rețeaua de monitorizare a subsidiarității, 
în vederea promovării schimburilor de 
bune practici dintre regiuni și state 
membre, pentru a identifica și a 
determina în comun obiectivele și 
acțiunile de planificare necesare și, în 
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cele din urmă, pentru a realiza o evaluare 
comparativă a rezultatelor politicii de 
coeziune;

Or. pt

Amendamentul 14
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că, datorită relațiilor 
transfrontaliere care s-au format între 
actorii din sectorul public și privat, 
guvernanța pe mai multe niveluri permite o 
mai bună exploatare a potențialului oferit 
de cooperarea teritorială; îndeamnă statele 
membre care nu au făcut-o încă să adopte 
fără întârziere dispozițiile necesare în 
vederea înființării Grupărilor europene de 
cooperare teritorială; recomandă Comisiei 
să încurajeze schimbul de informații între 
Grupările europene de cooperare teritorială 
existente și cele în curs de înființare;

3. subliniază că, datorită relațiilor 
transfrontaliere care s-au format între 
actorii din sectorul public și privat, 
guvernanța pe mai multe niveluri permite o 
mai bună exploatare a potențialului oferit 
de cooperarea teritorială; îndeamnă statele 
membre care nu au făcut-o încă să adopte 
fără întârziere dispozițiile necesare în 
vederea înființării Grupărilor europene de 
cooperare teritorială; recomandă Comisiei 
să încurajeze schimbul de informații între 
Grupările europene de cooperare teritorială 
existente și cele în curs de înființare; salută 
calitatea activității realizate de Comitetul 
Regiunilor în privința subiectului GECT, 
precum și difuzarea pe internet a 
informațiilor referitoare la acest subiect 
prin „portalul GECT”;

Or. fr

Amendamentul 15
Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că, datorită relațiilor 3. subliniază că, datorită relațiilor 
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transfrontaliere care s-au format între 
actorii din sectorul public și privat, 
guvernanța pe mai multe niveluri permite o 
mai bună exploatare a potențialului oferit 
de cooperarea teritorială; îndeamnă statele 
membre care nu au făcut-o încă să adopte 
fără întârziere dispozițiile necesare în 
vederea înființării Grupărilor europene de 
cooperare teritorială; recomandă Comisiei 
să încurajeze schimbul de informații între 
Grupările europene de cooperare teritorială 
existente și cele în curs de înființare;

transfrontaliere care s-au format între 
actorii din sectorul public și privat, 
guvernanța pe mai multe niveluri permite o 
mai bună exploatare a potențialului oferit 
de cooperarea teritorială; îndeamnă statele 
membre care nu au făcut-o încă să adopte 
fără întârziere dispozițiile necesare în 
vederea înființării Grupărilor europene de 
cooperare teritorială; recomandă Comisiei 
să încurajeze schimbul de informații între 
Grupările europene de cooperare teritorială 
existente și cele în curs de înființare în 
cadrul programelor existente;

Or. de

Amendamentul 16
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că, datorită relațiilor 
transfrontaliere care s-au format între 
actorii din sectorul public și privat, 
guvernanța pe mai multe niveluri permite o 
mai bună exploatare a potențialului oferit 
de cooperarea teritorială; îndeamnă statele 
membre care nu au făcut-o încă să adopte 
fără întârziere dispozițiile necesare în 
vederea înființării Grupărilor europene de 
cooperare teritorială; recomandă Comisiei 
să încurajeze schimbul de informații între 
Grupările europene de cooperare teritorială 
existente și cele în curs de înființare;

3. subliniază că, datorită relațiilor 
transfrontaliere care s-au format între 
actorii din sectorul public și privat, 
guvernanța pe mai multe niveluri permite o 
mai bună exploatare a potențialului oferit 
de cooperarea teritorială; îndeamnă statele 
membre care nu au făcut-o încă să adopte 
fără întârziere dispozițiile necesare în 
vederea înființării Grupărilor europene de 
cooperare teritorială; recomandă Comisiei 
să încurajeze schimbul de informații, și în 
special schimburi de bune practici între 
Grupările europene de cooperare teritorială 
existente și cele în curs de înființare;

Or. ro
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Amendamentul 17
Luís Paulo Alves

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită autoritățile naționale, regionale și 
locale să utilizeze mai des abordarea 
integrată în perioada de programare 
actuală; propune ca această abordare să 
devină obligatorie în contextul viitoarei 
politici de coeziune;

4. invită autoritățile naționale, regionale și 
locale să utilizeze mai des abordarea 
integrată și flexibilă în perioada de 
programare actuală; propune ca această 
abordare să devină obligatorie în contextul 
viitoarei politici de coeziune; întrucât o 
abordare integrată și flexibilă trebuie nu 
numai să ia în considerare aspectele 
economice, sociale și de mediu ale 
dezvoltării teritoriale, dar și să permită 
coordonarea intereselor diverșilor actori 
vizați, ținând seama de caracteristicile 
teritoriale specifice, pentru a fi în măsură 
să răspundă provocărilor care apar la 
nivel local și regional;

Or. pt

Amendamentul 18
Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită autoritățile naționale, regionale și 
locale să utilizeze mai des abordarea 
integrată în perioada de programare 
actuală; propune ca această abordare să 
devină obligatorie în contextul viitoarei 
politici de coeziune;

4. invită autoritățile naționale, regionale și 
locale să utilizeze mai des abordarea 
integrată în perioada de programare 
actuală; propune ca această abordare să fie 
consolidată în contextul viitoarei politici 
de coeziune;

Or. de
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Amendamentul 19
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. solicită Comisie Europene și statelor 
membre să studieze, în cooperare cu 
autoritățile regionale și locale, 
posibilitatea reformării metodei deschise 
de coordonare pentru a o face mai 
cuprinzătoare, prin dezvoltarea unor 
indicatori de guvernanță participativă și a 
unor indicatori teritoriali;

Or. es

Amendamentul 20
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. recomandă Comitetului Regiunilor să 
folosească zilele porților deschise din 2010 
ca pe o oportunitate pentru a încuraja și 
aprofunda dezbaterile privind guvernanța 
pe mai multe niveluri; sugerează lansarea 
și introducerea unei etichete europene în 
materie de guvernanță pe mai multe 
niveluri în regiunile membre ale COR, 
începând cu 2011;

6. recomandă Comitetului Regiunilor să 
folosească zilele porților deschise din 2011
și, în cazul în care acest lucru ar mai fi 
posibil în momentul actual, zilele porților 
deschise din 2010 ca pe o oportunitate 
pentru a încuraja și aprofunda dezbaterile 
privind guvernanța pe mai multe niveluri;  
sugerează lansarea și introducerea unei 
etichete europene în materie de guvernanță 
pe mai multe niveluri în regiunile membre 
ale COR, începând cu 2011;

Or. nl
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Amendamentul 21
Georgios Stavrakakis

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. recomandă Comitetului Regiunilor să 
folosească zilele porților deschise din 2010 
ca pe o oportunitate pentru a încuraja și 
aprofunda dezbaterile privind guvernanța 
pe mai multe niveluri; sugerează lansarea 
și introducerea unei etichete europene în 
materie de guvernanță pe mai multe 
niveluri în regiunile membre ale COR, 
începând cu 2011;

6. recomandă Comitetului Regiunilor să 
folosească zilele porților deschise din 2010
ca pe o oportunitate pentru a încuraja și 
aprofunda dezbaterile privind guvernanța 
pe mai multe niveluri; sugerează lansarea 
și introducerea unei etichete europene în 
materie de guvernanță pe mai multe 
niveluri în toate regiunile UE, începând cu 
2011;

Or. en

Amendamentul 22
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. recomandă Comitetului Regiunilor să 
folosească zilele porților deschise din 2010 
ca pe o oportunitate pentru a încuraja și 
aprofunda dezbaterile privind guvernanța 
pe mai multe niveluri; sugerează lansarea 
și introducerea unei etichete europene în 
materie de guvernanță pe mai multe 
niveluri în regiunile membre ale COR, 
începând cu 2011;

6. recomandă Comitetului Regiunilor să 
folosească zilele porților deschise din 2010 
ca pe o oportunitate pentru a încuraja și 
aprofunda dezbaterile în vederea 
identificării celor mai adecvate mijloace 
de promovare privind guvernanța pe mai 
multe niveluri; sugerează lansarea și 
introducerea unei etichete europene în 
materie de guvernanță pe mai multe 
niveluri în regiunile membre ale COR, 
începând cu 2011;

Or. ro
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Amendamentul 23
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. consideră că o guvernanță 
satisfăcătoare pe mai multe niveluri 
trebuie să se bazeze pe o abordare 
ascendentă („bottom-up”) și solicită 
autorităților regionale și locale să 
examineze modul de intensificare a 
cooperării cu administrația națională și 
comunitară, de exemplu prin organizarea 
de reuniuni periodice la care să participe 
funcționari de la toate nivelurile 
administrației sau prin stabilirea de pacte 
teritoriale europene care să asocieze, în 
mod voluntar, diferitele niveluri de 
guvernare competente;

Or. es

Amendamentul 24
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 6b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. încurajează statele membre să 
descentralizeze punerea în aplicare a 
politicii de coeziune pentru a permite o 
bună funcționare a sistemului de 
guvernanță pe mai multe niveluri, cu 
respectarea principiului parteneriatului și 
al subsidiarității, și le invită să ia măsurile 
legislative și bugetare necesare în materie 
de descentralizare;

Or. es
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Amendamentul 25
Heide Rühle

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. îndeamnă statele membre să implice 
autoritățile regionale și locale pertinente 
încă din etapele inițiale ale negocierilor 
privind legislația Uniunii și programele 
care beneficiază de fonduri structurale cu 
scopul de a face posibil dialogul în timp 
util la diferitele niveluri ale guvernării; 
îndeamnă aceste autorități să facă parte din 
organele de luare a deciziilor responsabile, 
pe picior de egalitate cu reprezentanții 
naționali;

7. îndeamnă statele membre să implice 
autoritățile regionale și locale pertinente și 
reprezentanții societății civile încă din 
etapele inițiale ale negocierilor privind 
legislația Uniunii și programele care 
beneficiază de fonduri structurale cu scopul 
de a face posibil dialogul în timp util la 
diferitele niveluri ale guvernării; îndeamnă 
aceste autorități să facă parte din organele 
de luare a deciziilor responsabile, pe picior 
de egalitate cu reprezentanții naționali;

Or. en

Amendamentul 26
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază faptul că pentru a asigura o 
absorbție eficientă a fondurilor și pentru 
a garanta un impact maxim al acestora 
este necesară o capacitate administrativă 
și regională suficientă; prin urmare, 
solicită statelor membre să asigure 
existența unor structuri administrative 
corespunzătoare și a unor resurse umane 
adecvate din punctul de vedere al 
recrutării, remunerării, formării, precum
și sub aspectul resurselor, procedurilor, al 
transparenței și al accesibilității;

Or. es
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Amendamentul 27
Iosif Matula

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită, de asemenea, statelor membre 
să consolideze rolul autorităților locale și 
regionale în gestionarea și punerea în 
aplicare a programului, după caz; 
recomandă adoptarea, în cadrul politicii de
coeziune, a metodologiei de dezvoltare 
locală bazate pe parteneriate locale, în 
special pentru proiectele legate de aspecte 
urbane, rurale și transfrontaliere;

8. solicită, de asemenea, statelor membre 
să consolideze rolul autorităților locale și 
regionale în gestionarea și punerea în 
aplicare a programului, după caz; 
recomandă adoptarea, în cadrul politicii de 
coeziune, a metodologiei de dezvoltare 
locală bazate pe parteneriate locale, în 
special pentru proiectele legate de aspecte 
urbane, rurale și transfrontaliere; solicită 
Comisiei să încurajeze parteneriatele între 
regiunile cu potențial specific similar de 
dezvoltare și să asigure un mecanism de 
coordonare în cadrul cooperării 
macroregionale.

Or. ro

Amendamentul 28
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită, de asemenea, statelor membre 
să consolideze rolul autorităților locale și 
regionale în gestionarea și punerea în 
aplicare a programului, după caz; 
recomandă adoptarea, în cadrul politicii de 
coeziune, a metodologiei de dezvoltare 
locală bazate pe parteneriate locale, în 
special pentru proiectele legate de aspecte 
urbane, rurale și transfrontaliere;

8. solicită, de asemenea, statelor membre 
să consolideze rolul și mijloacele aflate la 
dispoziția autorităților locale și regionale în 
gestionarea și punerea în aplicare a 
programului, după caz; recomandă 
adoptarea, în cadrul politicii de coeziune, a 
metodologiei de dezvoltare locală bazate 
pe parteneriate locale, în special pentru 
proiectele legate de aspecte urbane, rurale 
și transfrontaliere;

Or. fr
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Amendamentul 29
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită, de asemenea, statelor membre 
să consolideze rolul autorităților locale și 
regionale în gestionarea și punerea în 
aplicare a programului, după caz; 
recomandă adoptarea, în cadrul politicii de 
coeziune, a metodologiei de dezvoltare 
locală bazate pe parteneriate locale, în 
special pentru proiectele legate de aspecte 
urbane, rurale și transfrontaliere;

8. solicită, de asemenea, statelor membre 
să consolideze rolul autorităților locale și 
regionale în pregătirea, gestionarea și 
punerea în aplicare a programului, după 
caz; recomandă adoptarea, în cadrul 
politicii de coeziune, a metodologiei de 
dezvoltare locală bazate pe parteneriate 
locale, în special pentru proiectele legate 
de aspecte urbane, rurale și 
transfrontaliere;

Or. cs

Amendamentul 30
Alain Cadec

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. consideră că principiile 
parteneriatului și cofinanțării 
responsabilizează autoritățile 
infranaționale în domeniul punerii în 
aplicare a politicii de coeziune; își 
reafirmă angajamentul față de aceste 
principii de bună gestionare și solicită să 
fie păstrate în ciuda limitării cheltuielilor 
publice ca urmare a crizei economice;

Or. fr
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Amendamentul 31
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază necesitatea unui 
angajament puternic al autorităților 
locale și regionale, în special dacă au 
putere legislativă, ținând cont că acestea 
cunosc cel mai bine potențialul și 
necesitățile regiunilor lor, fie ca urmare a 
competențelor lor, fie datorită apropierii 
de cetățeni, putând astfel să contribuie la 
o mai bună aplicare a politicii de 
coeziune;

Or. pt

Amendamentul 32
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. îndeamnă Comisia să prezinte o definiție 
comună a conceptului de parteneriat, ca o 
condiție pentru realizarea de parteneriate 
reale cu autoritățile regionale și locale; 
solicită Comisiei să controleze temeinic 
aplicarea acestui principiu prin crearea de
instrumente de evaluare specifice și să 
răspândească cele mai bune practici în 
acest domeniu prin intermediul 
instrumentelor TIC;

9. recomandă consolidarea practicii 
parteneriatului și îndeamnă Comisia să 
prezinte o definiție comună a conceptului 
de parteneriat, ca o condiție pentru 
realizarea de parteneriate reale cu 
autoritățile regionale și locale; solicită 
Comisiei să controleze temeinic aplicarea 
acestui principiu prin crearea de 
instrumente de evaluare specifice și să 
răspândească cele mai bune practici în 
acest domeniu prin intermediul 
instrumentelor TIC; reamintește că 
parteneriatul poate contribui la 
eficacitate, eficiență, legitimitate și 
transparență în toate fazele de 
programare și punere în aplicare a 
fondurilor structurale și poate spori 
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gradul de angajament față de rezultatele 
programelor, precum și gradul de 
asumare a acestora; subliniază rolul 
important jucat de voluntariat în procesul 
de parteneriat;

Or. es

Amendamentul 33
Heide Rühle

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. îndeamnă Comisia să prezinte o definiție 
comună a conceptului de parteneriat, ca o 
condiție pentru realizarea de parteneriate 
reale cu autoritățile regionale și locale; 
solicită Comisiei să controleze temeinic 
aplicarea acestui principiu prin crearea de 
instrumente de evaluare specifice și să 
răspândească cele mai bune practici în 
acest domeniu prin intermediul 
instrumentelor TIC;

9. îndeamnă Comisia să prezinte o definiție 
comună a conceptului de parteneriat, ca o 
condiție pentru realizarea de parteneriate 
reale cu autoritățile regionale și locale și 
reprezentanții societății civile; solicită 
Comisiei să controleze temeinic aplicarea 
acestui principiu prin crearea de 
instrumente de evaluare specifice și să 
răspândească cele mai bune practici în 
acest domeniu prin intermediul 
instrumentelor TIC;

Or. en

Amendamentul 34
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. reamintește obligația consultării 
publice a cetățenilor și a organizațiilor 
reprezentative ale societății civile în 
vederea reflectării propunerilor acestora 
și subliniază faptul că participarea 
societății civile contribuie la legitimitatea 
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procesului de luare a deciziilor; constată 
că eforturile depuse pentru a asigura 
participarea publică la faza pregătitoare a 
programelor operaționale pentru perioada 
2007-2013 nu au avut succesul scontat; 
solicită Comisiei să identifice bunele 
practici și să faciliteze aplicarea acestora 
pentru a asigura o mai mare participare a 
cetățenilor înainte de viitoarea perioadă 
de programare;

Or. es

Amendamentul 35
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită ca principiul guvernanței pe 
mai multe niveluri să fie integrat în toate 
etapele de elaborare și implementare a 
Strategiei UE 2020 pentru a asigura 
asumarea reală a rezultatelor de către 
autoritățile regionale și locale, care trebuie 
să îl aplice;

10. solicită ca principiul guvernanței pe 
mai multe niveluri să fie integrat în toate 
etapele de elaborare și implementare a 
Strategiei UE 2020 pentru a asigura 
asumarea reală a rezultatelor de către 
autoritățile regionale și locale, care trebuie 
să îl aplice; reamintește în acest context 
propunerea referitoare la un pact 
teritorial al autorităților locale și 
regionale privind strategia Europa 2020 
pentru a încuraja regiunile și municipiile 
să contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
strategiei 2020;

Or. nl

Amendamentul 36
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită Comisiei să creeze un program 
de formare și mobilitate pentru actorii la 
nivel local și regional implicați în 
administrarea programelor de politică de 
coeziune;

11. solicită Comisiei să creeze, corelat cu 
proiectul-pilot „Erasmus pentru 
reprezentanții locali și regionali” inițiat 
de Parlamentul European, un program de 
formare și mobilitate pentru reprezentanții 
și actorii la nivel local și regional implicați 
în administrarea programelor de politică de 
coeziune;

Or. cs

Amendamentul 37
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită Comisiei să creeze un program 
de formare și mobilitate pentru actorii la 
nivel local și regional implicați în 
administrarea programelor de politică de 
coeziune;

11. solicită Comisiei să creeze un program 
de formare și mobilitate destinat actorilor
la nivel local și regional implicați în 
administrarea programelor de politică de 
coeziune pentru a crește calitatea 
proiectelor prezentate și pentru a îndeplini 
obiectivul referitor la eficacitatea politicii 
de coeziune;

Or. fr

Amendamentul 38
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită Comisiei să creeze un program 
de formare și mobilitate pentru actorii la 
nivel local și regional implicați în 

11. solicită Comisiei să creeze un program 
de formare și mobilitate pentru actorii la 
nivel local și regional implicați în 
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administrarea programelor de politică de 
coeziune;

administrarea programelor de politică de 
coeziune, precum și pentru partenerii 
specializați în aplicarea conceptelor de 
abordare integrată și de guvernanță la 
mai multe niveluri;

Or. en

Amendamentul 39
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. consideră că rețelele europene de 
schimb de bune practici ar trebui să-și 
extindă acțiunile în materie de 
guvernanță și de parteneriat, să pună 
accentul și mai mult pe învățămintele 
politice și strategice dobândite în ciclurile 
de programare anterioare și să asigure 
accesul public la schimburile de 
experiență în toate limbile Uniunii 
Europene, contribuind astfel la aplicarea 
efectivă a celor mai bune practici;

Or. es

Amendamentul 40
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că, în contextul întăririi 
rolului autorităților locale și regionale, 
rolul de supraveghere al Comisiei trebuie 
consolidat, punându-se accentul mai 
degrabă pe controlul sistemelor de audit, 
decât pe proiectele unice; îndeamnă 

12. consideră că, în contextul întăririi 
rolului autorităților locale și regionale, 
rolul de supraveghere al Comisiei trebuie 
consolidat, punându-se accentul mai 
degrabă pe controlul sistemelor de audit, 
decât pe proiectele unice; solicită, în acest 
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Comisia să finalizeze aprobarea rapoartelor 
referitoare la evaluarea conformității cu 
scopul de a evita întârzierea plăților și 
pierderea de fonduri ca urmare a 
nerespectării angajamentelor și să 
elaboreze o propunere privind riscul de 
eroare acceptabil înainte de 2012;

context, crearea unui sistem european de 
certificare a serviciilor naționale;
îndeamnă Comisia să finalizeze aprobarea 
rapoartelor referitoare la evaluarea 
conformității cu scopul de a evita 
întârzierea plăților și pierderea de fonduri 
ca urmare a nerespectării angajamentelor și
să elaboreze o propunere privind riscul de 
eroare acceptabil înainte de 2012;

Or. de

Amendamentul 41
Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază faptul că inițiativele 
europene în domeniul politicii de coeziune 
și al politicii structurale trebuie să fie mai 
bine coordonate pentru a nu compromite 
coerența politicii regionale; solicită, prin 
urmare, o coordonare obligatorie, în 
interiorul Comisiei, sub conducerea 
direcției generale REGIO, competentă 
pentru politica de coeziune și politica 
structurală, și cu participarea direcțiilor 
generale competente pentru inițiativele 
sectoriale aferente; solicită, ținând seama 
de consolidarea drepturilor colectivităților 
regionale și locale consacrată de Tratatul 
de la Lisabona, ca acestea să fie implicate 
mai mult în elaborarea politicii în cadrul 
Comisiei, pentru a mări responsabilitatea
la nivelul responsabililor proiectelor; 
solicită, în plus, un control mai strict al 
Comisiei asupra rezultatelor, la fața 
locului, pentru a evalua mai bine 
eficacitatea structurilor proiectelor și 
acțiunilor în raport cu obiectivele 
urmărite;

Or. de
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Amendamentul 42
Heide Rühle

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază că transparența este o 
cerință prealabilă esențială pentru 
aplicarea guvernanței pe mai multe 
niveluri; invită statele membre să respecte 
pe deplin cerințele regulamentului 
financiar revizuit și să facă publice 
informațiile privind beneficiarii finali ai 
fondurilor structurale;

Or. en

Amendamentul 43
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. solicită Comisiei să ia măsurile 
necesare pentru continuarea programului 
Erasmus pentru reprezentanții locali și 
regionali - personalul tehnic însărcinat cu 
gestionarea și aplicarea programelor 
europene - prin alocarea unei finanțări 
adecvate în cadrul viitoarelor negocieri 
privind bugetul și prin consolidarea 
rețelelor create cu autoritățile locale și 
regionale și prin Comitetul Regiunilor;

Or. en
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Amendamentul 44
Georgios Stavrakakis

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită Comisia să creeze mecanisme de 
asistență tehnică pentru a promova 
cunoașterea la nivel regional și local 
aspectelor legate de aplicare, în special în 
cadrul UE-12, care sunt încă mai puțin 
informate și au mai puțină experiență în 
ceea ce privește normele care 
reglementează politica de coeziune;

16. invită Comisia să creeze mecanisme de 
asistență tehnică pentru a promova 
cunoașterea la nivel regional și local a 
aspectelor legate de aplicare, în special în 
cadrul statelor membre în care s-a 
observat, după evaluarea ex post realizată 
de Comisie a programelor politicii de 
coeziune pentru perioada 2000-2006, o 
puternică persistență a problemelor 
privind capacitatea lor administrativă de 
implementare a programelor politicii de 
coeziune;

Or. en

Amendamentul 45
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită Comisia să creeze mecanisme de 
asistență tehnică pentru a promova 
cunoașterea la nivel regional și local 
aspectelor legate de aplicare, în special în 
cadrul UE-12, care sunt încă mai puțin 
informate și au mai puțină experiență în 
ceea ce privește normele care 
reglementează politica de coeziune;

16. invită Comisia să continue aplicarea
mecanismelor de asistență tehnică pentru a 
promova cunoașterea la nivel regional și
local aspectelor legate de aplicare, în 
special în cadrul UE-12, care sunt încă mai 
puțin informate și au mai puțină experiență 
în ceea ce privește normele care 
reglementează politica de coeziune; 
sugerează Comisiei să înființeze un help-
desk permanent pentru autoritățile 
regionale și locale, pentru o mai bună 
cunoaștere a reglementărilor europene;

Or. ro
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Amendamentul 46
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită Comisia să creeze mecanisme de 
asistență tehnică pentru a promova 
cunoașterea la nivel regional și local 
aspectelor legate de aplicare, în special în 
cadrul UE-12, care sunt încă mai puțin 
informate și au mai puțină experiență în 
ceea ce privește normele care 
reglementează politica de coeziune;

16. invită Comisia să creeze mecanisme de 
asistență tehnică pentru a promova 
cunoașterea la nivel regional și local a 
aspectelor legate de aplicare în special 
pentru regiunile care sunt încă mai puțin 
informate și au mai puțină experiență în 
ceea ce privește normele care 
reglementează politica de coeziune;

Or. ro

Amendamentul 47
Georgios Stavrakakis

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. în acest context, invită Comisia să 
examineze modalități de a ameliora 
corelarea între o lungă experiență în 
aplicarea programelor politicii de 
coeziune și consolidarea capacității 
administrative pentru a crește valoarea 
adăugată a politicii de coeziune și a 
asigura durabilitatea acțiunilor;

Or. en

Amendamentul 48
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. îndeamnă la o aplicare standardizată a 
modelului de audit unic la toate nivelurile 
de audit pentru a evita duplicarea 
auditurilor și controlul excesiv; îndeamnă 
Comisia să publice un manual de audit 
unic, care să includă toate orientările 
elaborate până acum;

17. îndeamnă la o aplicare standardizată a 
modelului de informare și de audit unic 
(SISA) la toate nivelurile de audit pentru a 
evita duplicarea auditurilor și controlul 
excesiv; îndeamnă Comisia să publice un 
manual de audit unic, care să includă toate 
orientările elaborate până acum; 

Or. en

Amendamentul 49
Heide Rühle

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. constată că mecanismele 
descentralizate sunt un factor esențial în 
guvernanța pe mai multe niveluri; invită 
statele membre și regiunile, având în 
vedere necesitatea simplificării, să delege, 
dacă este cazul, punerea în aplicare a 
unei părți din programele operaționale și 
să utilizeze mai bine subvențiile globale;

Or. en

Amendamentul 50
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. își exprimă convingerea cu privire la 
faptul că respectarea procedurilor nu se 
poate face prin compromiterea calității 
intervențiilor; solicită Comisiei elaborarea 

19. își exprimă convingerea cu privire la 
faptul că respectarea procedurilor nu se 
poate face prin compromiterea calității 
intervențiilor; solicită Comisiei elaborarea 
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unei politici orientate mai degrabă spre 
rezultate, care să se axeze pe rezultate de 
calitate și pe dezvoltarea de proiecte 
strategice, nu pe efectuarea de controale; în 
acest sens, îndeamnă Comisia să elaboreze 
indicatori obiectivi și măsurabili care să fie 
comparabili în întreaga Uniune;

unei politici orientate mai degrabă spre 
rezultate, care să se axeze pe rezultate de 
calitate și pe dezvoltarea de proiecte 
strategice, nu pe efectuarea de controale; în 
acest sens, îndeamnă Comisia să elaboreze 
indicatori obiectivi și măsurabili care să fie 
comparabili în întreaga Uniune și să 
continue analiza privind necesitatea 
flexibilității regulilor în situațiile de criză 
economică;

Or. fr

Amendamentul 51
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. își exprimă convingerea cu privire la 
faptul că respectarea procedurilor nu se 
poate face prin compromiterea calității 
intervențiilor; solicită Comisiei elaborarea 
unei politici orientate mai degrabă spre 
rezultate, care să se axeze pe rezultate de 
calitate și pe dezvoltarea de proiecte 
strategice, nu pe efectuarea de controale; în 
acest sens, îndeamnă Comisia să elaboreze 
indicatori obiectivi și măsurabili care să fie 
comparabili în întreaga Uniune;

19. își exprimă convingerea cu privire la 
faptul că respectarea procedurilor nu se 
poate face prin compromiterea calității 
intervențiilor; solicită Comisiei elaborarea 
unei politici orientate mai degrabă spre 
rezultate, care să se axeze pe rezultate de 
calitate și pe dezvoltarea de proiecte 
strategice, nu pe efectuarea de controale; în 
acest sens, îndeamnă Comisia să elaboreze 
indicatori obiectivi și măsurabili care să fie 
comparabili în întreaga Uniune, prin 
consultare cu actorii naționali și regionali 
relevanți;

Or. ro

Amendamentul 52
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 20
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. salută simplificarea în curs a 
regulamentelor privind fondurile 
structurale; solicită simplificarea 
arhitecturii fondurilor după 2013, nu ca 
efect al crizei economice, ci ca principiu 
general al viitoarei politici de coeziune, cu 
scopul de a evita descurajarea unor 
parteneri potențiali cu privire la 
participarea la proiecte;

20. salută simplificarea în curs a 
regulamentelor privind fondurile 
structurale; solicită simplificarea 
arhitecturii fondurilor după 2013, nu ca 
efect al crizei economice, ci ca principiu 
general al viitoarei politici de coeziune, cu 
scopul de a facilita absorbția de fonduri

Or. ro

Amendamentul 53
Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. salută simplificarea în curs a 
regulamentelor privind fondurile 
structurale; solicită simplificarea 
arhitecturii fondurilor după 2013, nu ca 
efect al crizei economice, ci ca principiu 
general al viitoarei politici de coeziune, cu 
scopul de a evita descurajarea unor 
parteneri potențiali cu privire la 
participarea la proiecte;

20. salută simplificarea în curs a 
regulamentelor privind fondurile 
structurale; solicită simplificarea 
arhitecturii fondurilor după 2013, nu ca 
efect al crizei economice, ci ca principiu 
general al viitoarei politici de coeziune; 
îndeamnă Comisia să propună reguli 
clare și accesibile, care să nu necesite 
modificări frecvente, și să propună un 
mecanism de control al dispozițiilor 
naționale, cu scopul de a evita 
complicațiile suplimentare și inutile ale 
cerințelor pentru parteneri potențiali, care 
ar putea să-i descurajeze cu privire la 
participarea la proiecte;

Or. en
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Amendamentul 54
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. salută simplificarea în curs a 
regulamentelor privind fondurile 
structurale; solicită simplificarea 
arhitecturii fondurilor după 2013, nu ca 
efect al crizei economice, ci ca principiu 
general al viitoarei politici de coeziune, cu 
scopul de a evita descurajarea unor 
parteneri potențiali cu privire la 
participarea la proiecte;

20. salută simplificarea în curs a 
regulamentului financiar și a 
regulamentelor privind fondurile 
structurale; solicită simplificarea 
arhitecturii fondurilor după 2013, nu ca 
efect al crizei economice, ci ca principiu 
general al viitoarei politici de coeziune, cu 
scopul de a evita descurajarea unor 
parteneri potențiali cu privire la 
participarea la proiecte; recomandă ca 
îmbunătățirea transparenței în utilizarea 
fondurilor europene să nu ducă la o 
mărire disproporționată a sarcinilor 
administrative;

Or. fr

Amendamentul 55
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. salută simplificarea în curs a 
regulamentelor privind fondurile 
structurale; solicită simplificarea 
arhitecturii fondurilor după 2013, nu ca 
efect al crizei economice, ci ca principiu 
general al viitoarei politici de coeziune, cu 
scopul de a evita descurajarea unor 
parteneri potențiali cu privire la 
participarea la proiecte;

20. subliniază faptul că aplicarea de 
proceduri clare și transparente este un 
factor de bună guvernanță și, prin 
urmare, salută simplificarea în curs a 
regulamentelor privind fondurile 
structurale;  solicită simplificarea 
arhitecturii fondurilor după 2013, nu ca 
efect al crizei economice, ci ca principiu 
general al viitoarei politici de coeziune, cu 
scopul de a evita descurajarea unor 
parteneri potențiali cu privire la 
participarea la proiecte;
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Amendamentul 56
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. salută simplificarea în curs a 
regulamentelor privind fondurile 
structurale; solicită simplificarea 
arhitecturii fondurilor după 2013, nu ca 
efect al crizei economice, ci ca principiu 
general al viitoarei politici de coeziune, cu 
scopul de a evita descurajarea unor 
parteneri potențiali cu privire la 
participarea la proiecte;

20. salută simplificarea în curs a 
regulamentelor privind fondurile 
structurale; solicită simplificarea 
arhitecturii fondurilor după 2013, nu ca 
efect al crizei economice, ci ca principiu 
general al viitoarei politici de coeziune, cu 
scopul de a evita descurajarea unor 
parteneri potențiali cu privire la 
participarea la proiecte; susține 
flexibilitatea măsurilor prevăzute în 
regulamente ca răspuns la situații 
economico-sociale speciale;

Or. ro

Amendamentul 57
Georgios Stavrakakis

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. salută raportul strategic al Comisiei 
privind punerea în aplicare a programelor 
pentru 2010 ale politicii de coeziune, 
întrucât acesta poate fi o sursă de 
informație importantă în procesul de 
elaborare a politicii; de asemenea, trebuie 
să se țină seama în mod serios de 
rezultatele acestuia la formularea 
propunerilor de îmbunătățire a punerii în 
aplicare eficiente a programelor politicii 
de coeziune;
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Amendamentul 58
Alain Cadec

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. reamintește angajamentul său pentru 
o politică de coeziune puternică și bine 
finanțată care asigură în mod armonios 
dezvoltarea tuturor regiunilor Uniunii 
Europene; solicită menținerea mijloacelor 
financiare ale acestei politici după 2013 și 
respingerea oricărei tentative de 
renaționalizare;

Or. fr

Amendamentul 59
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită Comisiei să adopte principiile 
diferențierii și proporționalității în 
viitoarele regulamente și să adapteze 
cerințele în conformitate cu amploarea 
programelor și natura partenerilor, în 
special în cazul în care sunt implicate 
autoritățile publice locale; solicită 
utilizarea la scară mai largă a sumelor și 
ratelor forfetare pentru toate fondurile, în 
special pentru cheltuielile generale și 
asistența tehnică;  propune ca, în cazul 
proiectelor inovatoare, să fie prevăzute 
criterii de evaluare mai flexibile și, în cazul 
proiectelor pilot, cerințe mai puțin 
riguroase;

21. solicită Comisiei să adopte principiile 
diferențierii și proporționalității în 
viitoarele regulamente și să adapteze 
cerințele în conformitate cu amploarea 
programelor și natura partenerilor, în 
special în cazul în care sunt implicate 
autoritățile publice locale; solicită 
utilizarea la scară mai largă a sumelor și 
ratelor forfetare pentru toate fondurile, în 
special pentru cheltuielile generale și 
asistența tehnică;  propune ca, în cazul 
proiectelor inovatoare, să fie prevăzute 
criterii de evaluare mai flexibile și, în cazul 
proiectelor pilot, cerințe mai puțin 
riguroase; încurajează Comisia să dezvolte 
principiul „contractului de încredere” cu 
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statele membre, prin care acestea se 
angajează și reușesc să asigure o bună 
utilizare a fondurilor;

Or. fr

Amendamentul 60
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită Comisiei să adopte principiile 
diferențierii și proporționalității în 
viitoarele regulamente și să adapteze 
cerințele în conformitate cu amploarea 
programelor și natura partenerilor, în 
special în cazul în care sunt implicate 
autoritățile publice locale; solicită 
utilizarea la scară mai largă a sumelor și 
ratelor forfetare pentru toate fondurile, în 
special pentru cheltuielile generale și 
asistența tehnică; propune ca, în cazul 
proiectelor inovatoare, să fie prevăzute 
criterii de evaluare mai flexibile și, în cazul 
proiectelor pilot, cerințe mai puțin 
riguroase;

21. solicită Comisiei să adopte principiile 
diferențierii și proporționalității în 
viitoarele regulamente și să adapteze 
cerințele în conformitate cu amploarea 
programelor și natura partenerilor, în 
special în cazul în care sunt implicate 
autoritățile publice locale; solicită 
utilizarea la scară mai largă a sumelor și 
ratelor forfetare pentru toate fondurile, în 
special pentru cheltuielile generale și 
asistența tehnică; propune ca, în cazul 
proiectelor inovatoare, să fie prevăzute 
criterii de evaluare mai flexibile în vederea  
încurajării acestora și, în cazul proiectelor 
pilot, cerințe mai puțin riguroase;

Or. ro

Amendamentul 61
Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. invită Comisia să prezinte cât mai 
curând propuneri de regulamente privind 
viitoarea perioadă de programare, să 
adopte regulamentul de punere în 
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aplicare, să elaboreze orientările necesare 
și să organizeze la timp programe de 
formare în legătură cu acestea; de 
asemenea, invită Comisia să faciliteze 
procesul de negociere și aprobare a 
programelor operaționale pentru a se 
evita orice întârziere în aplicarea politicii 
de coeziune și în absorbirea fondurilor 
după 2013;

Or. en


