
AM\833559RO.doc PE450.612v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru dezvoltare regională

2010/2088(INI)

7.10.2010

AMENDAMENTELE
1 - 93

Proiect de aviz
Jean-Paul Besset
(PE448.798v01-00)

PIB-ul și dincolo de acesta - Măsurarea progreselor într-o lume în schimbare
(2010/2088(INI))



PE450.612v01-00 2/46 AM\833559RO.doc

RO

AM_Com_NonLegOpinion



AM\833559RO.doc 3/46 PE450.612v01-00

RO

Amendamentul 1
Markus Pieper, László Surján, Sophie Auconie 

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. subliniază că „măsurarea 
performanțelor economice și a 
prosperității regionale” este în mod clar 
un aspect de politică structurală și de 
coeziune și, prin urmare, intră sub 
incidența responsabilității Comisiei 
pentru dezvoltare regională;

Or. de

Amendamentul 2
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. aprobă propunerea Comisiei de a se 
pune la dispoziția politicilor europene un 
ansamblu de indicatori complementari 
PIB-ului în vederea îmbunătățirii 
condițiilor pentru luarea de decizii și a 
răspunsului dat la preocupările 
cetățenilor și ale regiunilor europene; 
susține, în acest sens, activitățile Eurostat;

eliminat

Or. en

Amendamentul 3
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. aprobă propunerea Comisiei de a se 
pune la dispoziția politicilor europene un 
ansamblu de indicatori complementari 
PIB-ului în vederea îmbunătățirii 
condițiilor pentru luarea de decizii și a 
răspunsului dat la preocupările 
cetățenilor și ale regiunilor europene; 
susține, în acest sens, activitățile Eurostat;

eliminat

Or. ro

Amendamentul 4
Markus Pieper, László Surján

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. aprobă propunerea Comisiei de a se 
pune la dispoziția politicilor europene un 
ansamblu de indicatori complementari 
PIB-ului în vederea îmbunătățirii 
condițiilor pentru luarea de decizii și a 
răspunsului dat la preocupările 
cetățenilor și ale regiunilor europene;
susține, în acest sens, activitățile Eurostat;

1. ia act de propunerea Comisiei privind 
utilizarea altor indicatori pe lângă PIB
pentru a măsura prosperitatea și inovarea 
regională și pentru a ține mai bine seama 
de interesele speciale; susține, în acest 
sens, activitățile Eurostat;

Or. de

Amendamentul 5
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. aprobă propunerea Comisiei de a se 
pune la dispoziția politicilor europene un
ansamblu de indicatori complementari 

1. salută propunerea Comisiei de a dezbate 
meritele unui ansamblu de indicatori 
complementari PIB-ului, inclusiv venitul 
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PIB-ului în vederea îmbunătățirii 
condițiilor pentru luarea de decizii și a 
răspunsului dat la preocupările 
cetățenilor și ale regiunilor europene; 
susține, în acest sens, activitățile Eurostat;

disponibil al gospodăriilor, pentru a 
informa mai bine factorii de decizie cu 
privire la politica regională; susține, în 
acest sens, activitățile Eurostat;

Or. en

Amendamentul 6
Victor Boștinaru

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. aprobă propunerea Comisiei de a se 
pune la dispoziția politicilor europene un
ansamblu de indicatori complementari 
PIB-ului în vederea îmbunătățirii 
condițiilor pentru luarea de decizii și a 
răspunsului dat la preocupările 
cetățenilor și ale regiunilor europene;
susține, în acest sens, activitățile Eurostat;

1. consideră pozitivă propunerea Comisiei 
de a reflecta în legătură cu punerea la 
dispoziția politicilor europene a unui
ansamblu de indicatori complementari 
PIB-ului; recunoaște totuși că, din punct 
de vedere științific, niciun criteriu nu s-a 
dovedit până acum la fel de fiabil ca PIB-
ul;

Or. en

Amendamentul 7
Maurice Ponga, Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid 

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. aprobă propunerea Comisiei de a se 
pune la dispoziția politicilor europene un 
ansamblu de indicatori complementari 
PIB-ului în vederea îmbunătățirii 
condițiilor pentru luarea de decizii și a 
răspunsului dat la preocupările cetățenilor 
și ale regiunilor europene; susține, în acest 
sens, activitățile Eurostat;

1. aprobă propunerea Comisiei de a se 
pune la dispoziția politicilor europene alți
indicatori complementari PIB-ului în 
vederea îmbunătățirii condițiilor pentru 
luarea de decizii și a răspunsului dat la 
preocupările cetățenilor și ale regiunilor 
europene; reamintește în acest sens că mai 
mulți actori naționali și internaționali au 
recunoscut relevanța indicatorilor 



PE450.612v01-00 6/46 AM\833559RO.doc

RO

complementari PIB-ului; susține, în acest 
sens, activitățile Eurostat;

Or. fr

Amendamentul 8
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că PIB-ul trebuie să 
rămână principalul criteriu pentru 
determinarea eligibilității pentru asistență 
în cadrul politicii regionale, dar se pot 
adăuga alți indicatori măsurabili dacă 
aceștia se dovedesc a fi relevanți, lăsând 
autorităților naționale marjă de manevră 
pentru a aplica, la nivelul decizional 
corespunzător, alți indicatori care țin 
seama de atributele specifice ale 
regiunilor și orașelor;

Or. en

Amendamentul 9
Markus Pieper, Sophie Auconie

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că orientarea de mediu și 
socială a fondurilor structurale a fost 
decisivă în susținerea dezvoltării 
regionale durabile; solicită ca aspectelor 
sociale, de mediu și celor în favoarea 
mediului de afaceri incluse în strategia 
2020 să li se acorde un loc central în 
cadrul fondurilor structurale și după 
2014;
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Or. de

Amendamentul 10
Victor Boștinaru

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că instrumentul utilizat 
pentru măsurarea creșterii economice, 
PIB-ul, constituie o referință 
indispensabilă dar insuficientă pentru 
aprecierea dezvoltării regiunilor și pentru 
stabilirea politicilor de coeziune;

eliminat

Or. en

Amendamentul 11
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că instrumentul utilizat 
pentru măsurarea creșterii economice, 
PIB-ul, constituie o referință 
indispensabilă dar insuficientă pentru 
aprecierea dezvoltării regiunilor și pentru 
stabilirea politicilor de coeziune;

eliminat

Or. en

Amendamentul 12
Markus Pieper

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că instrumentul utilizat pentru 
măsurarea creșterii economice, PIB-ul,
constituie o referință indispensabilă dar 
insuficientă pentru aprecierea dezvoltării 
regiunilor și pentru stabilirea politicilor 
de coeziune;

2. consideră că instrumentul utilizat pentru 
măsurarea performanțelor economice, 
PIB-ul, este indicatorul esențial pentru
evaluarea dezechilibrelor regionale la 
nivel european;

Or. de

Amendamentul 13
László Surján

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că instrumentul utilizat 
pentru măsurarea creșterii economice,
PIB-ul, constituie o referință 
indispensabilă dar insuficientă pentru
aprecierea dezvoltării regiunilor și pentru 
stabilirea politicilor de coeziune;

2. consideră că PIB-ul este o referință 
indispensabilă pentru a măsura forța 
performanței economice;

Or. en

Amendamentul 14
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că instrumentul utilizat pentru 
măsurarea creșterii economice, PIB-ul,
constituie o referință indispensabilă dar 
insuficientă pentru aprecierea dezvoltării 
regiunilor și pentru stabilirea politicilor de 
coeziune;

2. consideră că instrumentul utilizat pentru 
măsurarea creșterii economice, PIB-ul, nu 
poate constitui singura referință pentru 
aprecierea dezvoltării regiunilor și pentru 
stabilirea politicilor de coeziune;
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Or. fr

Amendamentul 15
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că instrumentul utilizat 
pentru măsurarea creșterii economice,
PIB-ul, constituie o referință 
indispensabilă dar insuficientă pentru
aprecierea dezvoltării regiunilor și pentru 
stabilirea politicilor de coeziune;

2. consideră că PIB-ul este o referință 
indispensabilă pentru a măsura creșterea 
economică, dar în anumite cazuri poate fi 
completat de alți indicatori pentru a oferi 
o imagine mai clară în legătură cu nevoile 
de dezvoltare ale anumitor regiuni;

Or. en

Amendamentul 16
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că instrumentul utilizat pentru 
măsurarea creșterii economice, PIB-ul, 
constituie o referință indispensabilă dar 
insuficientă pentru aprecierea dezvoltării 
regiunilor și pentru stabilirea politicilor de 
coeziune;

2. consideră că instrumentul utilizat pentru 
măsurarea creșterii economice, PIB-ul, 
constituie o referință indispensabilă pentru 
aprecierea dezvoltării regiunilor și pentru 
stabilirea politicilor de coeziune;

Or. ro

Amendamentul 17
Constanze Angela Krehl

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că instrumentul utilizat pentru 
măsurarea creșterii economice, PIB-ul, 
constituie o referință indispensabilă dar 
insuficientă pentru aprecierea dezvoltării 
regiunilor și pentru stabilirea politicilor de 
coeziune;

2. consideră că instrumentul utilizat pentru 
măsurarea creșterii economice, PIB-ul, 
constituie o referință indispensabilă dar 
insuficientă pentru aprecierea dezvoltării 
regiunilor;

Or. de

Amendamentul 18
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că instrumentul utilizat pentru 
măsurarea creșterii economice, PIB-ul, 
constituie o referință indispensabilă dar 
insuficientă pentru aprecierea dezvoltării 
regiunilor și pentru stabilirea politicilor de 
coeziune;

2. consideră că instrumentul utilizat pentru 
măsurarea creșterii economice, PIB-ul, 
constituie o referință indispensabilă pentru 
aprecierea dezvoltării regiunilor și pentru 
stabilirea politicilor de coeziune; 
recunoaște relevanța PIB-ului în 
definirea obiectivelor politicii regionale la 
nivelul UE;

Or. ro

Amendamentul 19
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că instrumentul utilizat pentru 
măsurarea creșterii economice, PIB-ul, 
constituie o referință indispensabilă dar 
insuficientă pentru aprecierea dezvoltării 
regiunilor și pentru stabilirea politicilor de 

2. reamintește că obiectivul principal al 
politicii de coeziune este dezvoltarea 
echilibrată a tuturor regiunilor din 
Uniunea Europeană; consideră, așadar,
că instrumentul utilizat pentru măsurarea 
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coeziune; creșterii economice, PIB-ul, constituie o 
referință indispensabilă dar insuficientă 
pentru aprecierea dezvoltării regiunilor și 
pentru stabilirea politicilor de coeziune;

Or. fr

Amendamentul 20
Erminia Mazzoni

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că instrumentul utilizat pentru 
măsurarea creșterii economice, PIB-ul, 
constituie o referință indispensabilă dar 
insuficientă pentru aprecierea dezvoltării 
regiunilor și pentru stabilirea politicilor de 
coeziune;

2. consideră că instrumentul utilizat pentru 
măsurarea creșterii economice, PIB-ul, 
constituie o referință indispensabilă dar 
insuficientă pentru aprecierea dezvoltării 
regiunilor și a politicilor de coeziune;

Or. it

Amendamentul 21
Patrice Tirolien, Andrea Cozzolino

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră totuși că Comisia ar fi 
trebuit să propună o revizuire de 
ansamblu a indicatorilor existenți privind 
dezvoltarea, în special în domeniul 
distribuirii echitabile a bogăției produse, 
al competitivității întreprinderilor, al
accesului la piața muncii, la asistența 
medicală, la educație și la echipamente și 
infrastructuri; solicită, în acest sens, o 
nouă comunicare referitoare la indicatorii 
modelului de dezvoltare european;
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Or. fr

Amendamentul 22
László Surján

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază faptul că bugetul combinat 
al fondurilor structurale, al Fondului de 
coeziune, al Fondului de dezvoltare 
rurală și al Fondului pentru pescuit 
pentru perioada 2007-2013 este bazat 
strict pe PIB-ul statelor membre; 
reamintește că acest concept este în 
conformitate cu principiul solidarității în 
Uniunea Europeană, întrucât scopul 
politicii de coeziune este reducerea 
decalajului între nivelurile de dezvoltare 
ale regiunilor europene; 

Or. en

Amendamentul 23
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că Rezoluția referitoare la 
politica de coeziune și regională după 
2013 oferă cadrul adecvat pentru ca 
dezbaterea privind eligibilitatea pentru 
fondurile regionale să fie inclusă în 
regulamentele referitoare la politica 
regională în perioada 2014-2020;

Or. en
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Amendamentul 24
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază totuși că PIB-ul trebuie să 
rămână singurul criteriu pentru procesul 
decizional referitor la aderarea statelor 
membre și a regiunilor la obiectivele 
viitoarei politici de coeziune și la nivelul 
alocațiilor financiare; 

Or. cs

Amendamentul 25
László Surján

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. observă cu preocupare că unele 
grupuri de interese europene pun la 
îndoială actualele criterii bazate pe PIB 
de eligibilitate a regiunilor pentru 
fondurile structurale și alocațiile din 
fondul de coeziune pentru perioada post-
2013; subliniază că un nou principiu de 
distribuire a fondurilor după 2013 bazat 
pe interese parțiale ar duce la subminarea 
principiului politicii de coeziune și a 
sensului solidarității europene;

Or. en

Amendamentul 26
László Surján

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

2c. subliniază faptul că avantajul esențial 
al PIB-ului este că, la nivel mondial, 
calcularea sa este armonizată și oferă 
date comparabile, cuprinzătoare și la 
timp; constată că deocamdată nu avem 
indicatori de mediu sau sociali 
cuprinzători și că cei existenți în cele mai 
multe cazuri sunt prea vechi pentru a 
oferi informații operaționale;

Or. en

Amendamentul 27
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră, având în vedere 
interdependențele tot mai strânse dintre 
factorii economici, sociali și de mediu, că 
există riscul ca, luat izolat, PIB-ul să
ofere o imagine parțială și trunchiată a 
realităților regionale, putând atrage după 
sine alegeri eronate și decizii 
necorespunzătoare;

eliminat

Or. ro

Amendamentul 28
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră, având în vedere 
interdependențele tot mai strânse dintre 

3. consideră, având în vedere 
interdependențele tot mai strânse dintre 
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factorii economici, sociali și de mediu, că 
există riscul ca, luat izolat, PIB-ul să 
ofere o imagine parțială și trunchiată a 
realităților regionale, putând atrage după 
sine alegeri eronate și decizii 
necorespunzătoare;

factorii economici, sociali și de mediu, că 
este de o importanță capitală, în contextul 
actualei crize economice și al pregătirii 
viitoarei perioade de programare 
financiară, să aibă loc o dezbatere 
serioasă, corectă, deschisă și științifică 
privind meritele altor indicatori în afara 
PIB-ului, care să aibă în vedere pe deplin 
eventualele rezultate negative 
neintenționate ale abandonării PIB-ului 
ca principal criteriu de evaluare a 
nevoilor în materie de politică regională;

Or. en

Amendamentul 29
László Surján

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră, având în vedere 
interdependențele tot mai strânse dintre
factorii economici, sociali și de mediu, că 
există riscul ca, luat izolat, PIB-ul să ofere 
o imagine parțială și trunchiată a 
realităților regionale, putând atrage după 
sine alegeri eronate și decizii 
necorespunzătoare;

3. recunoaște că există un anumit nivel de 
interdependență între factorii economici, 
sociali și de mediu și prin urmare statele 
membre ar putea avea în vedere alți 
indicatori care să ofere o imagine mai 
amplă a bunăstării societății;

Or. en

Amendamentul 30
Victor Boștinaru

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră, având în vedere 
interdependențele tot mai strânse dintre 

3. consideră, având în vedere 
interdependențele tot mai strânse dintre 



PE450.612v01-00 16/46 AM\833559RO.doc

RO

factorii economici, sociali și de mediu, că
există riscul ca, luat izolat, PIB-ul să ofere 
o imagine parțială și trunchiată a 
realităților regionale, putând atrage după 
sine alegeri eronate și decizii 
necorespunzătoare;

factorii economici, sociali și de mediu, că
trebuie realizate alte studii pentru a 
identifica parametrii suplimentari în 
vederea completării PIB-ului și capabili
să ofere o imagine mai completă a 
realităților regionale și în special a valorii 
adăugate produse de politicile UE;

Or. en

Amendamentul 31
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră, având în vedere 
interdependențele tot mai strânse dintre 
factorii economici, sociali și de mediu, că 
există riscul ca, luat izolat, PIB-ul să 
ofere o imagine parțială și trunchiată a 
realităților regionale, putând atrage după 
sine alegeri eronate și decizii 
necorespunzătoare;

3. consideră că, în ciuda 
interdependențelor tot mai strânse dintre 
factorii economici, sociali și de mediu,
PIB-ul rămâne cel mai relevant și mai 
riguros indicator de evaluare a 
dezvoltării, deși ar putea fi completat de 
indicatori noi care se dovedesc a fi fiabili 
și constanți și nu oferă o imagine
înșelătoare a realităților regionale;

Or. pt

Amendamentul 32
Markus Pieper

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră, având în vedere 
interdependențele tot mai strânse dintre 
factorii economici, sociali și de mediu, că
există riscul ca, luat izolat, PIB-ul să ofere 
o imagine parțială și trunchiată a 
realităților regionale, putând atrage după 

3. consideră, având în vedere 
interdependențele tot mai strânse dintre 
factorii economici, sociali și de mediu, că
PIB-ul este singurul indicator care 
permite să se țină seama de diferitele 
caracteristici socio-economice la nivel 
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sine alegeri eronate și decizii 
necorespunzătoare;

european, dar subliniază necesitatea de a 
avea în vedere factorii de mediu și sociali 
la nivel național și regional și de a stabili 
criterii adecvate în acest sens;

Or. de

Amendamentul 33
Ricardo Cortés Lastra

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră, având în vedere 
interdependențele tot mai strânse dintre 
factorii economici, sociali și de mediu, că
există riscul ca, luat izolat, PIB-ul să ofere 
o imagine parțială și trunchiată a 
realităților regionale, putând atrage după 
sine alegeri eronate și decizii 
necorespunzătoare;

3. consideră, având în vedere 
interdependențele tot mai strânse dintre 
factorii economici, sociali și de mediu, că 
PIB-ul ar putea fi completat de alți 
indicatori care să țină seama de 
caracteristicile specifice ale regiunilor și 
orașelor;

Or. es

Amendamentul 34
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid 

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră, având în vedere 
interdependențele tot mai strânse dintre 
factorii economici, sociali și de mediu, că 
există riscul ca, luat izolat, PIB-ul să ofere 
o imagine parțială și trunchiată a 
realităților regionale, putând atrage după 
sine alegeri eronate și decizii 
necorespunzătoare;

3. consideră, având în vedere 
interdependențele tot mai strânse dintre 
factorii economici, sociali și de mediu, că 
există riscul ca, luat izolat, PIB-ul să ofere 
o imagine incompletă a realităților 
regionale;

Or. fr
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Amendamentul 35
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră, având în vedere 
interdependențele tot mai strânse dintre 
factorii economici, sociali și de mediu, că 
există riscul ca, luat izolat, PIB-ul să ofere 
o imagine parțială și trunchiată a 
realităților regionale, putând atrage după 
sine alegeri eronate și decizii 
necorespunzătoare;

3. consideră, având în vedere
complexitatea inerentă a structurii
economice regionale, precum și
interdependențele tot mai strânse dintre 
factorii economici, sociali și de mediu, că 
există riscul ca, luat izolat și fără a fi 
corectat și adaptat prin contribuția altor 
indicatori de natură economică,
teritorială și socială, PIB-ul să ofere o 
imagine parțială și trunchiată a realităților 
regionale, putând atrage după sine alegeri 
eronate și decizii necorespunzătoare;

Or. es

Amendamentul 36
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră, având în vedere 
interdependențele tot mai strânse dintre 
factorii economici, sociali și de mediu, că 
există riscul ca, luat izolat, PIB-ul să ofere 
o imagine parțială și trunchiată a 
realităților regionale, putând atrage după 
sine alegeri eronate și decizii 
necorespunzătoare;

3. consideră, având în vedere 
interdependențele tot mai strânse dintre 
factorii economici, sociali și de mediu, că 
există riscul ca, luat izolat, PIB-ul să ofere 
o imagine parțială și trunchiată a 
realităților regionale, putând atrage după 
sine alegeri eronate și decizii 
necorespunzătoare; subliniază necesitatea 
utilizării unor date colectate și prelucrate 
după proceduri acceptate la nivel 
european, pentru ca relevanța acestora să 
fie maximă;
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Or. ro

Amendamentul 37
Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră, având în vedere 
interdependențele tot mai strânse dintre 
factorii economici, sociali și de mediu, că 
există riscul ca, luat izolat, PIB-ul să ofere 
o imagine parțială și trunchiată a 
realităților regionale, putând atrage după 
sine alegeri eronate și decizii 
necorespunzătoare;

3. consideră, având în vedere 
interdependențele tot mai strânse dintre 
factorii economici, sociali și de mediu, că 
există riscul ca, luat izolat, PIB-ul să ofere 
o imagine parțială și trunchiată a 
realităților regionale, putând atrage după 
sine alegeri eronate și decizii 
necorespunzătoare, excluzând zone mari și 
slab dezvoltate din proiectele de dezvoltare 
ale politicii comune europene de 
coeziune;

Or. en

Amendamentul 38
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră, având în vedere 
interdependențele tot mai strânse dintre 
factorii economici, sociali și de mediu, că 
există riscul ca, luat izolat, PIB-ul să ofere 
o imagine parțială și trunchiată a 
realităților regionale, putând atrage după 
sine alegeri eronate și decizii
necorespunzătoare;

3. consideră, având în vedere 
interdependențele tot mai strânse dintre 
factorii economici, sociali și de mediu, că 
există riscul ca axarea pe PIB în scopul 
punerii în aplicare a programelor în 
regiuni și orașe să ofere o imagine parțială 
și trunchiată a realităților regionale, putând 
atrage după sine alegeri eronate și o 
aplicare necorespunzătoare la nivelul 
regiunilor și orașelor;

Or. en
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Amendamentul 39
Victor Boștinaru

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește faptul că situația mediilor 
naturale și sustenabilitatea mediului, 
precum și echitatea și integrarea socială 
reprezintă de acum înainte elemente 
constitutive cu drepturi depline ale 
modelului de dezvoltare europeană, 
aflându-se pe picior de egalitate cu 
aspectele economice; precizează, de 
asemenea, că aspectele legate de 
bunăstarea și calitatea vieții populației și 
de vulnerabilitatea regiunilor trebuie 
așadar evaluate în întregul lor ansamblu;

eliminat

Or. en

Amendamentul 40
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie 

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește faptul că situația mediilor 
naturale și sustenabilitatea mediului, 
precum și echitatea și integrarea socială 
reprezintă de acum înainte elemente 
constitutive cu drepturi depline ale 
modelului de dezvoltare europeană,
aflându-se pe picior de egalitate cu 
aspectele economice; precizează, de 
asemenea, că aspectele legate de 
bunăstarea și calitatea vieții populației și 
de vulnerabilitatea regiunilor trebuie 
așadar evaluate în întregul lor ansamblu;

4. reamintește faptul că educația, 
sănătatea, protecția cetățenilor, integrarea 
socială și protecția mediului reprezintă 
elemente constitutive ale modelului de 
dezvoltare europeană bazat pe o economie 
socială de piață care are ca obiectiv 
asigurarea unei creșteri inteligente,
durabile și incluzive;
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Or. fr

Amendamentul 41
Markus Pieper

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește faptul că situația mediilor 
naturale și sustenabilitatea mediului, 
precum și echitatea și integrarea socială 
reprezintă de acum înainte elemente 
constitutive cu drepturi depline ale 
modelului de dezvoltare europeană, 
aflându-se pe picior de egalitate cu 
aspectele economice; precizează, de 
asemenea, că aspectele legate de
bunăstarea și calitatea vieții populației și de
vulnerabilitatea regiunilor trebuie așadar 
evaluate în întregul lor ansamblu;

4. reamintește faptul că îmbunătățirea 
competitivității regionale rămâne o 
necesitate, dacă se dorește ridicarea 
nivelului asistenței sociale și a 
standardelor privind mediul; în acest sens, 
atrage atenția asupra faptului că 
bunăstarea și calitatea vieții populației, 
precum și vulnerabilitatea regiunilor, 
rețeaua de transport, nivelul 
infrastructurilor și costurile locative sunt 
aspecte esențiale ale modelului european 
de dezvoltare;

Or. de

Amendamentul 42
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește faptul că situația mediilor 
naturale și sustenabilitatea mediului, 
precum și echitatea și integrarea socială 
reprezintă de acum înainte elemente 
constitutive cu drepturi depline ale 
modelului de dezvoltare europeană, 
aflându-se pe picior de egalitate cu 
aspectele economice; precizează, de 
asemenea, că aspectele legate de 
bunăstarea și calitatea vieții populației și de
vulnerabilitatea regiunilor trebuie așadar 

4. reamintește faptul că aspectele legate de 
bunăstarea și calitatea vieții populației, în 
plus față de o analiză a vulnerabilităților
economice, sociale, geografice și de mediu 
ale regiunilor, trebuie așadar evaluate în 
întregul lor ansamblu;
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evaluate în întregul lor ansamblu;

Or. en

Amendamentul 43
László Surján

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește faptul că situația mediilor 
naturale și sustenabilitatea mediului, 
precum și echitatea și integrarea socială 
reprezintă de acum înainte elemente 
constitutive cu drepturi depline ale 
modelului de dezvoltare europeană, 
aflându-se pe picior de egalitate cu 
aspectele economice; precizează, de 
asemenea, că aspectele legate de 
bunăstarea și calitatea vieții populației și 
de vulnerabilitatea regiunilor trebuie 
așadar evaluate în întregul lor ansamblu;

4. reamintește faptul că situația mediilor 
naturale și sustenabilitatea mediului, 
precum și echitatea și integrarea socială 
reprezintă elemente pe care statele 
membre și Uniunea Europeană ar trebui 
să le ia în considerare în evaluarea 
propunerilor de proiecte care vor 
beneficia de finanțare în cadrul politicii 
de coeziune;

Or. en

Amendamentul 44
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește faptul că situația mediilor 
naturale și sustenabilitatea mediului,
precum și echitatea și integrarea socială 
reprezintă de acum înainte elemente 
constitutive cu drepturi depline ale 
modelului de dezvoltare europeană, 
aflându-se pe picior de egalitate cu 
aspectele economice; precizează, de 
asemenea, că aspectele legate de 

4. reamintește faptul că trăsăturile 
demografice, accesibilitatea transportului, 
accesul la servicii publice, situația 
mediilor naturale și sustenabilitatea 
mediului, echitatea și integrarea socială, 
precum și alți factori reprezintă de acum 
înainte elemente constitutive cu drepturi 
depline ale modelului de dezvoltare
durabil, aflându-se pe picior de egalitate cu 
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bunăstarea și calitatea vieții populației și 
de vulnerabilitatea regiunilor trebuie 
așadar evaluate în întregul lor ansamblu;

aspectele economice; consideră, prin 
urmare, că ar trebui evaluate în întregul 
lor ansamblu aceste aspecte, de care ar 
trebui să se țină seama ca indicatori 
suplimentari, la nivel național și regional, 
atunci când se elaborează programele și 
se aprobă proiectele;

Or. cs

Amendamentul 45
Ricardo Cortés Lastra

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește faptul că situația mediilor 
naturale și sustenabilitatea mediului, 
precum și echitatea și integrarea socială 
reprezintă de acum înainte elemente 
constitutive cu drepturi depline ale 
modelului de dezvoltare europeană, 
aflându-se pe picior de egalitate cu 
aspectele economice; precizează, de 
asemenea, că aspectele legate de 
bunăstarea și calitatea vieții populației și de 
vulnerabilitatea regiunilor trebuie așadar 
evaluate în întregul lor ansamblu;

4. reamintește faptul că situația mediilor 
naturale și sustenabilitatea mediului, 
precum și echitatea și integrarea socială 
reprezintă de acum înainte elemente 
constitutive cu drepturi depline ale 
modelului de dezvoltare europeană, 
aflându-se pe picior de egalitate cu 
aspectele economice; precizează, de 
asemenea, că aspectele legate de 
bunăstarea și calitatea vieții populației și de 
vulnerabilitatea regiunilor ar putea fi avute 
în vedere de autoritățile naționale și 
regionale pentru a aplica, la nivelul 
decizional corespunzător, alți indicatori 
complementari PIB-ului;

Or. es

Amendamentul 46
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește faptul că situația mediilor 
naturale și sustenabilitatea mediului, 
precum și echitatea și integrarea socială 
reprezintă de acum înainte elemente 
constitutive cu drepturi depline ale 
modelului de dezvoltare europeană, 
aflându-se pe picior de egalitate cu 
aspectele economice; precizează, de 
asemenea, că aspectele legate de 
bunăstarea și calitatea vieții populației și de 
vulnerabilitatea regiunilor trebuie așadar 
evaluate în întregul lor ansamblu;

4. reamintește faptul că situația mediilor 
naturale și sustenabilitatea mediului, 
precum și echitatea și integrarea socială 
reprezintă de acum înainte elemente 
constitutive cu drepturi depline ale 
modelului de dezvoltare europeană, care 
vin în completarea aspectelor economice; 
precizează, de asemenea, că aspectele 
legate de bunăstarea și calitatea vieții 
populației și de vulnerabilitatea regiunilor 
trebuie așadar evaluate în întregul lor 
ansamblu;

Or. fr

Amendamentul 47
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește faptul că situația mediilor 
naturale și sustenabilitatea mediului,
precum și echitatea și integrarea socială 
reprezintă de acum înainte elemente 
constitutive cu drepturi depline ale 
modelului de dezvoltare europeană, 
aflându-se pe picior de egalitate cu 
aspectele economice; precizează, de 
asemenea, că aspectele legate de 
bunăstarea și calitatea vieții populației și de 
vulnerabilitatea regiunilor trebuie așadar 
evaluate în întregul lor ansamblu;

4. reamintește faptul că sustenabilitatea 
mediului, echitatea și integrarea socială 
reprezintă elemente constitutive cu drepturi 
depline ale modelului de dezvoltare 
europeană, aflându-se pe picior de egalitate 
cu aspectele economice; precizează, de 
asemenea, că aspectele legate de 
bunăstarea și calitatea vieții populației și de 
vulnerabilitatea regiunilor trebuie așadar 
evaluate în întregul lor ansamblu;

Or. fr
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Amendamentul 48
Markus Pieper

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că criteriile sociale și de 
mediu recent propuse pentru a evalua 
prosperitatea regională (distribuirea 
veniturilor, măsura în care regiunea este 
afectată de problemele climatice, 
egalitatea de gen, șomajul etc.) 
completează în mod semnificativ criteriile 
economice și de transport (accesibilitate, 
proporția sectoarelor în creștere, nivelul 
infrastructurilor etc.); subliniază 
importanța acestora în garantarea unei 
utilizări precise a fondurilor structurale 
europene la nivel național și regional;

Or. de

Amendamentul 49
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită Comisiei să ia în considerare 
posibilitatea de a elabora și un standard al 
bunăstării minime europene, în termeni 
de acces la infrastructură de orice tip și 
servicii pentru cetățenii europeni, astfel 
încât eforturile ulterioare ale politicii de 
coeziune economică, socială și teritorială 
să urmărească asigurarea acestui 
standard;

Or. ro
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Amendamentul 50
Markus Pieper

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază faptul că PIB-ul este 
singurul indicator care poate combina 
criteriile de mediu și sociale, cele 
economice și de transport pentru a evalua 
prosperitatea la toate nivelurile în UE; își 
exprimă temerea că accentul pus pe alți 
indicatori va avea ca rezultat un proces 
decizional arbitrar și aleatoriu și o 
birocrație excesivă, care vor îngreuna 
atingerea obiectivelor privind egalitatea 
regională, dezavantajând regiunile cele 
mai sărace și mai defavorizate din punct 
de vedere geografic din Europa; 

Or. de

Amendamentul 51
Markus Pieper

Proiect de aviz
Punctul 4c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. consideră că accentul unilateral pus 
pe indicatorii de mediu și sociali în 
evaluarea performanțelor regionale la 
nivelul UE este o încercare din partea 
unui grup de interese de a garanta 
finanțare suplimentară, pe termen lung 
pentru agențiile europene, ONG-urile și 
concernele industriale alternative 
relevante și își exprimă temerea în 
legătură cu pierderea influenței 
asociațiilor de mediu și sociale la nivel 
regional; consideră că există pericolul ca 
activiștii în domeniul social, grupurile 
pentru conservarea naturii și voluntarii să 
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nu mai aibă un rol adecvat în aplicarea 
politicii regionale a UE la fața locului; 

Or. de

Amendamentul 52
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită, prin urmare, Comisia să 
stabilească cu titlu prioritar și în regim de 
urgență indicatorii complementari PIB-
ului în domeniul mediului și în domeniul 
social pentru a se putea dispune de o 
viziune mai integrată a politicilor de 
coeziune regională, cel mai târziu pentru 
perioada de programare 2014-2020;

eliminat

Or. cs

Amendamentul 53
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită, prin urmare, Comisia să 
stabilească cu titlu prioritar și în regim de 
urgență indicatorii complementari PIB-
ului în domeniul mediului și în domeniul 
social pentru a se putea dispune de o 
viziune mai integrată a politicilor de 
coeziune regională, cel mai târziu pentru 
perioada de programare 2014-2020;

eliminat

Or. ro
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Amendamentul 54
László Surján

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită, prin urmare, Comisia să 
stabilească cu titlu prioritar și în regim de 
urgență indicatorii complementari PIB-
ului în domeniul mediului și în domeniul 
social pentru a se putea dispune de o 
viziune mai integrată a politicilor de 
coeziune regională, cel mai târziu pentru 
perioada de programare 2014-2020;

eliminat

Or. en

Amendamentul 55
Constanze Angela Krehl

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită, prin urmare, Comisia să 
stabilească cu titlu prioritar și în regim de 
urgență indicatorii complementari PIB-
ului în domeniul mediului și în domeniul 
social pentru a se putea dispune de o 
viziune mai integrată a politicilor de 
coeziune regională, cel mai târziu pentru 
perioada de programare 2014-2020;

5. consideră că PIB-ul trebuie să rămână 
principalul criteriu folosit pentru 
determinarea eligibilității pentru 
finanțarea în cadrul politicii regionale, 
chiar dacă se pot adăuga alți indicatori 
măsurabili dacă s-a demonstrat că sunt 
relevanți; în acest sens, trebuie să li se 
permită în continuare autorităților 
naționale să utilizeze alți indicatori la 
nivelul corespunzător al procesului 
decizional pentru a ține seama de 
circumstanțele specifice ale regiunilor și 
orașelor;

Or. de
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Amendamentul 56
Markus Pieper

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită, prin urmare, Comisia să 
stabilească cu titlu prioritar și în regim de 
urgență indicatorii complementari PIB-
ului în domeniul mediului și în domeniul 
social pentru a se putea dispune de o 
viziune mai integrată a politicilor de 
coeziune regională, cel mai târziu pentru 
perioada de programare 2014-2020;

5. invită, prin urmare, Comisia să păstreze 
PIB-ul ca indicator esențial la 
planificarea măsurilor de consolidare a 
prosperității și a performanțelor 
economice și să identifice regiunile 
eligibile, în acest temei, la nivel european, 
autorităților naționale trebuind să li se 
permită în continuare să folosească alți 
indicatori sociali, de mediu sau în materie 
de infrastructură la nivelul corespunzător, 
pentru a ține seama de circumstanțele 
specifice ale regiunilor și orașelor și 
pentru a atinge obiectivele strategiei UE 
2020;

Or. de

Amendamentul 57
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită, prin urmare, Comisia să 
stabilească cu titlu prioritar și în regim de 
urgență indicatorii complementari PIB-
ului în domeniul mediului și în domeniul 
social pentru a se putea dispune de o 
viziune mai integrată a politicilor de 
coeziune regională, cel mai târziu pentru 
perioada de programare 2014-2020;

5. consideră că ar putea fi luați în 
considerare indicatori complementari 
PIB-ului numai după studii elaborate 
privind relevanța lor și privind modul în 
care informațiile sunt colectate și 
prelucrate;

Or. ro
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Amendamentul 58
Victor Boștinaru

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită, prin urmare, Comisia să 
stabilească cu titlu prioritar și în regim de 
urgență indicatorii complementari PIB-
ului în domeniul mediului și în domeniul 
social pentru a se putea dispune de o 
viziune mai integrată a politicilor de 
coeziune regională, cel mai târziu pentru 
perioada de programare 2014-2020;

5. consideră că statele membre ar trebui 
să aibă libertatea de a introduce, la nivel 
național, alți indicatori, în afara PIB-
ului, pentru a lua în considerare aspectele 
de mediu și sociale atunci când pun în 
aplicare politicile UE;

Or. en

Amendamentul 59
Zuzana Brzobohatá

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită, prin urmare, Comisia să
stabilească cu titlu prioritar și în regim de 
urgență indicatorii complementari PIB-
ului în domeniul mediului și în domeniul 
social pentru a se putea dispune de o 
viziune mai integrată a politicilor de 
coeziune regională, cel mai târziu pentru 
perioada de programare 2014-2020;

5. invită, prin urmare, Comisia să analizeze 
introducerea de indicatori complementari 
PIB-ului pentru proiectele din domeniul 
mediului și din domeniul social pentru a se 
putea dispune de o viziune mai integrată a 
politicilor de coeziune regională;

Or. cs

Amendamentul 60
Ricardo Cortés Lastra

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită, prin urmare, Comisia să
stabilească cu titlu prioritar și în regim de 
urgență indicatorii complementari PIB-
ului în domeniul mediului și în domeniul 
social pentru a se putea dispune de o 
viziune mai integrată a politicilor de 
coeziune regională, cel mai târziu pentru 
perioada de programare 2014-2020;

5. invită, prin urmare, Comisia să studieze 
posibilitatea de a stabili indicatorii 
complementari PIB-ului în domeniul 
mediului și în domeniul social, precum și 
fiabilitatea acestora, în scopul de a obține
o viziune mai integrată a politicilor de 
coeziune regională;

Or. es

Amendamentul 61
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită, prin urmare, Comisia să 
stabilească cu titlu prioritar și în regim de 
urgență indicatorii complementari PIB-
ului în domeniul mediului și în domeniul 
social pentru a se putea dispune de o 
viziune mai integrată a politicilor de 
coeziune regională, cel mai târziu pentru 
perioada de programare 2014-2020;

5. invită, prin urmare, Comisia să 
stabilească indicatorii complementari PIB-
ului în domeniul mediului și în domeniul 
social pentru a se putea dispune de o 
viziune mai integrată a politicilor de 
coeziune regională, numai după ce aceștia 
au fost testați și adaptați specificului 
regiunilor în mod corespunzător;

Or. pt

Amendamentul 62
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid 

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită, prin urmare, Comisia să 
stabilească cu titlu prioritar și în regim de 
urgență indicatorii complementari PIB-

5. invită, prin urmare, Comisia să 
stabilească cu titlu prioritar indicatorii
relevanți care să fie complementari PIB-
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ului în domeniul mediului și în domeniul 
social pentru a se putea dispune de o 
viziune mai integrată a politicilor de 
coeziune regională, cel mai târziu pentru 
perioada de programare 2014-2020;

ului în domeniul mediului și în domeniul 
social pentru a se putea dispune de o 
viziune mai integrată a politicilor de 
coeziune regională, dacă este posibil,
pentru perioada de programare 2014-2020;

Or. fr

Amendamentul 63
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită, prin urmare, Comisia să 
stabilească cu titlu prioritar și în regim de 
urgență indicatorii complementari PIB-
ului în domeniul mediului și în domeniul 
social pentru a se putea dispune de o 
viziune mai integrată a politicilor de 
coeziune regională, cel mai târziu pentru 
perioada de programare 2014-2020;

5. invită, prin urmare, Comisia să 
stabilească indicatorii complementari PIB-
ului, cum ar fi indicatori de mediu și 
indicatori sociali, în vederea punerii în
aplicare a programelor regionale, pentru a 
se putea dispune de o viziune mai
cuprinzătoare a rezultatelor politicilor de 
coeziune regională, cel mai târziu pentru 
perioada de programare 2014-2020;

Or. en

Amendamentul 64
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită, prin urmare, Comisia să 
stabilească cu titlu prioritar și în regim de 
urgență indicatorii complementari PIB-ului 
în domeniul mediului și în domeniul social 
pentru a se putea dispune de o viziune mai 
integrată a politicilor de coeziune 
regională, cel mai târziu pentru perioada de 
programare 2014-2020;

5. invită, prin urmare, Comisia să 
stabilească cu titlu prioritar și în regim de 
urgență indicatorii complementari PIB-ului
atât în domeniul strict economic, cât și în 
domeniul mediului și în domeniul social 
pentru a se putea dispune de o viziune mai 
integrată a politicilor de coeziune 
regională, cel mai târziu pentru perioada de 
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programare 2014-2020;

Or. es

Amendamentul 65
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită, prin urmare, Comisia să 
stabilească cu titlu prioritar și în regim de 
urgență indicatorii complementari PIB-ului 
în domeniul mediului și în domeniul social 
pentru a se putea dispune de o viziune mai 
integrată a politicilor de coeziune 
regională, cel mai târziu pentru perioada de 
programare 2014-2020;

5. invită, prin urmare, Comisia să dezbată 
și să ia în considerare cu titlu prioritar și 
în regim de urgență indicatorii 
complementari PIB-ului în domeniul 
mediului și în domeniul social pentru a se 
putea dispune de o viziune mai 
cuprinzătoare a politicilor de coeziune 
regională, cel mai târziu pentru perioada de 
programare 2014-2020;

Or. en

Amendamentul 66
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită, prin urmare, Comisia să 
stabilească cu titlu prioritar și în regim de 
urgență indicatorii complementari PIB-ului 
în domeniul mediului și în domeniul social 
pentru a se putea dispune de o viziune mai 
integrată a politicilor de coeziune 
regională, cel mai târziu pentru perioada 
de programare 2014-2020;

5. invită, prin urmare, Comisia să 
stabilească cu titlu prioritar și în regim de 
urgență indicatorii complementari PIB-ului 
în domeniul mediului și în domeniul social 
pentru a se putea dispune de o viziune mai 
integrată a politicilor de coeziune 
regională, cât mai rapid posibil;

Or. fr
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Amendamentul 67
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită, prin urmare, Comisia să 
stabilească cu titlu prioritar și în regim de 
urgență indicatorii complementari PIB-
ului în domeniul mediului și în domeniul 
social pentru a se putea dispune de o 
viziune mai integrată a politicilor de 
coeziune regională, cel mai târziu pentru 
perioada de programare 2014-2020;

5. invită, prin urmare, Comisia să 
stabilească indicatorii măsurabili ușor și 
exact, complementari PIB-ului în domeniul 
mediului și în domeniul social pentru a se 
putea dispune de o viziune mai integrată a 
politicilor de coeziune regională, cel mai 
târziu pentru perioada de programare 2014-
2020;

Or. fr

Amendamentul 68
László Surján, Tamás Deutsch

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că PIB-ul trebuie să 
rămână principalul criteriu pentru 
stabilirea eligibilității pentru asistența 
prevăzută de politica regională, oferind 
libertate autorităților naționale să aplice, 
în conformitate cu principiul 
subsidiarității, la nivelul decizional 
corespunzător, alți indicatori care au în 
vedere caracteristicile specifice ale 
regiunilor și orașelor, astfel încât 
experiența acumulată la nivel național să 
se îmbine cu obiectivele centrale de la 
nivelul UE;

Or. en



AM\833559RO.doc 35/46 PE450.612v01-00

RO

Amendamentul 69
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. reiterează necesitatea ca PIB-ul să 
rămână instrumentul de referință în 
stabilirea criteriilor de eligibilitate a 
regiunilor pentru fondurile structurale și 
invită Comisia, în acest sens, să mențină 
utilizarea PIB-ului pentru viitoarea 
perioadă de programare 2014-2020;

Or. ro

Amendamentul 70
Constanze Angela Krehl

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. propune ca, în viitor, criteriile de 
eligibilitate a regiunilor pentru fondurile 
europene să fie examinate în lumina 
ansamblului de indicatori stabiliți; 
dorește, totodată, ca la clasificarea 
regiunilor indicatorii ecologici și sociali 
să fie luați în considerare în aceeași 
măsură ca PIB-ul.

eliminat

Or. de

Amendamentul 71
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. propune ca, în viitor, criteriile de 
eligibilitate a regiunilor pentru fondurile 
europene să fie examinate în lumina 
ansamblului de indicatori stabiliți; 
dorește, totodată, ca la clasificarea 
regiunilor indicatorii ecologici și sociali 
să fie luați în considerare în aceeași 
măsură ca PIB-ul.

eliminat

Or. ro

Amendamentul 72
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. propune ca, în viitor, criteriile de 
eligibilitate a regiunilor pentru fondurile 
europene să fie examinate în lumina 
ansamblului de indicatori stabiliți; 
dorește, totodată, ca la clasificarea 
regiunilor indicatorii ecologici și sociali 
să fie luați în considerare în aceeași 
măsură ca PIB-ul.

eliminat

Or. en

Amendamentul 73
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. propune ca, în viitor, criteriile de 
eligibilitate a regiunilor pentru fondurile 
europene să fie examinate în lumina 

eliminat
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ansamblului de indicatori stabiliți; 
dorește, totodată, ca la clasificarea 
regiunilor indicatorii ecologici și sociali 
să fie luați în considerare în aceeași 
măsură ca PIB-ul.

Or. cs

Amendamentul 74
László Surján

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. propune ca, în viitor, criteriile de 
eligibilitate a regiunilor pentru fondurile 
europene să fie examinate în lumina 
ansamblului de indicatori stabiliți; 
dorește, totodată, ca la clasificarea 
regiunilor indicatorii ecologici și sociali 
să fie luați în considerare în aceeași 
măsură ca PIB-ul.

eliminat

Or. en

Amendamentul 75
Markus Pieper

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. propune ca, în viitor, criteriile de 
eligibilitate a regiunilor pentru fondurile 
europene să fie examinate în lumina 
ansamblului de indicatori stabiliți; 
dorește, totodată, ca la clasificarea 
regiunilor indicatorii ecologici și sociali 
să fie luați în considerare în aceeași 
măsură ca PIB-ul.

eliminat
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Or. de

Amendamentul 76
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. propune ca, în viitor, criteriile de 
eligibilitate a regiunilor pentru fondurile 
europene să fie examinate în lumina 
ansamblului de indicatori stabiliți; 
dorește, totodată, ca la clasificarea 
regiunilor indicatorii ecologici și sociali 
să fie luați în considerare în aceeași 
măsură ca PIB-ul.

6. reamintește că statele membre pot 
utiliza, la nivel național, alți indicatori 
care să ia în considerare atributele 
specifice ale fiecărei regiuni.

Or. ro

Amendamentul 77
Victor Boștinaru

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. propune ca, în viitor, criteriile de 
eligibilitate a regiunilor pentru fondurile 
europene să fie examinate în lumina 
ansamblului de indicatori stabiliți; 
dorește, totodată, ca la clasificarea 
regiunilor indicatorii ecologici și sociali 
să fie luați în considerare în aceeași 
măsură ca PIB-ul.

6. crede cu tărie că PIB-ul ar trebui să 
rămână criteriul de eligibilitate a 
regiunilor pentru fondurile europene, cel 
puțin până când studiile realizate și 
probele științifice vor demonstra 
capacitatea criteriilor suplimentare de a 
satisface nevoia de a lua în considerare
alte aspecte sociale și de mediu la nivelul 
politicilor UE.

Or. en
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Amendamentul 78
Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. propune ca, în viitor, criteriile de 
eligibilitate a regiunilor pentru fondurile 
europene să fie examinate în lumina 
ansamblului de indicatori stabiliți; dorește, 
totodată, ca la clasificarea regiunilor
indicatorii ecologici și sociali să fie luați 
în considerare în aceeași măsură ca PIB-
ul.

6. propune ca, în viitor, criteriile de 
eligibilitate a regiunilor pentru fondurile 
europene să fie examinate în lumina 
ansamblului de indicatori stabiliți, fără a 
ignora totuși criteriile de eligibilitate 
utilizate în prezent; în plus, solicită să se 
creeze posibilitatea, în viitor, de a evalua 
oportunitatea utilizării altor indicatori în 
afara PIB-ului la clasificarea regiunilor.

Or. fi

Amendamentul 79
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. propune ca, în viitor, criteriile de 
eligibilitate a regiunilor pentru fondurile 
europene să fie examinate în lumina 
ansamblului de indicatori stabiliți; 
dorește, totodată, ca la clasificarea 
regiunilor indicatorii ecologici și sociali să 
fie luați în considerare în aceeași măsură 
ca PIB-ul.

6. propune ca PIB-ul per capita să rămână 
criteriul de eligibilitate a regiunilor pentru 
fondurile europene, dar Comisia poate, cu 
toate acestea, să înceapă analiza 
fiabilității și a impactului unor noi 
indicatori de mediu și sociali pentru
clasificarea regiunilor, care ar trebui 
testați și adaptați specificului regiunilor în 
mod corespunzător.

Or. pt
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Amendamentul 80
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. propune ca, în viitor, criteriile de 
eligibilitate a regiunilor pentru fondurile 
europene să fie examinate în lumina 
ansamblului de indicatori stabiliți; dorește, 
totodată, ca la clasificarea regiunilor 
indicatorii ecologici și sociali să fie luați 
în considerare în aceeași măsură ca PIB-
ul.

6. propune ca, în viitor, criteriile de 
eligibilitate a regiunilor pentru fondurile 
europene să fie examinate în lumina 
ansamblului de indicatori stabiliți prin 
intermediul unui indicator sintetic capabil 
să țină seama de criteriile economice, 
sociale și de mediu în evaluarea 
dezvoltării; dorește ca PIB-ul să aibă 
ponderea cea mai mare în acest calcul;

Or. fr

Amendamentul 81
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. propune ca, în viitor, criteriile de 
eligibilitate a regiunilor pentru fondurile 
europene să fie examinate în lumina 
ansamblului de indicatori stabiliți; dorește,
totodată, ca la clasificarea regiunilor
indicatorii ecologici și sociali să fie luați în 
considerare în aceeași măsură ca PIB-ul.

6. propune ca, în viitor, criteriile de 
eligibilitate a regiunilor pentru fondurile 
europene să fie examinate în lumina 
ansamblului de indicatori stabiliți; dorește
ca PIB-ul să rămână principalul criteriu 
de eligibilitate, dar solicită ca și indicatorii
de mediu și sociali să fie luați în 
considerare;

Or. fr

Amendamentul 82
Georgios Stavrakakis

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. propune ca, în viitor, criteriile de 
eligibilitate a regiunilor pentru fondurile 
europene să fie examinate în lumina 
ansamblului de indicatori stabiliți; dorește, 
totodată, ca la clasificarea regiunilor 
indicatorii ecologici și sociali să fie luați 
în considerare în aceeași măsură ca PIB-
ul.

6. propune ca actuala situație socio-
economică și perspectivele de viitor ale
regiunilor să fie examinate și în lumina 
ansamblului de indicatori stabiliți; solicită 
utilizarea indicatorilor sociali și de mediu 
drept instrumente analitice care ar putea 
completa PIB-ul la evaluarea rezultatelor 
obținute în domeniul politicii relevante.

Or. en

Amendamentul 83
Erminia Mazzoni

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. propune ca, în viitor, criteriile de 
eligibilitate a regiunilor pentru fondurile 
europene să fie examinate în lumina 
ansamblului de indicatori stabiliți; 
dorește, totodată, ca la clasificarea 
regiunilor indicatorii ecologici și sociali
să fie luați în considerare în aceeași 
măsură ca PIB-ul.

6. propune ca criteriile de eligibilitate a 
regiunilor pentru fondurile europene să fie
completate cu indicatori de mediu și 
sociali, în scopul unic al evaluării.

Or. it

Amendamentul 84
Ricardo Cortés Lastra

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. propune ca, în viitor, criteriile de 
eligibilitate a regiunilor pentru fondurile 
europene să fie examinate în lumina 

6. propune ca, în viitor, criteriile de 
eligibilitate a regiunilor pentru fondurile 
europene să fie determinate în special prin 
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ansamblului de indicatori stabiliți; 
dorește, totodată, ca la clasificarea 
regiunilor indicatorii ecologici și sociali 
să fie luați în considerare în aceeași 
măsură ca PIB-ul.

PIB și să se înceapă studierea posibilității
de a introduce alți indicatori fiabili.

Or. es

Amendamentul 85
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. propune ca, în viitor, criteriile de 
eligibilitate a regiunilor pentru fondurile 
europene să fie examinate în lumina 
ansamblului de indicatori stabiliți; dorește, 
totodată, ca la clasificarea regiunilor
indicatorii ecologici și sociali să fie luați în 
considerare în aceeași măsură ca PIB-ul.

6. propune ca, în viitor, criteriile de 
eligibilitate a regiunilor pentru fondurile 
europene să fie examinate în lumina 
ansamblului de indicatori stabiliți; dorește, 
totodată, ca la clasificarea regiunilor să fie 
luați în considerare, în aceeași măsură ca 
PIB-ul, alți indicatori relevanți de natură 
strict economică, precum și indicatorii de 
mediu și sociali.

Or. es

Amendamentul 86
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. propune ca, în viitor, criteriile de 
eligibilitate a regiunilor pentru fondurile 
europene să fie examinate în lumina 
ansamblului de indicatori stabiliți; dorește, 
totodată, ca la clasificarea regiunilor
indicatorii ecologici și sociali să fie luați în 
considerare în aceeași măsură ca PIB-ul.

6. propune ca, în viitor, criteriile de 
eligibilitate a regiunilor pentru fondurile 
europene să fie examinate în lumina 
ansamblului de indicatori relevanți care ar 
putea fi stabiliți; dorește, totodată, ca la 
clasificarea regiunilor, pe lângă PIB, să fie 
luați în considerare indicatorii de mediu și 
sociali.
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Or. fr

Amendamentul 87
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. propune ca, în viitor, criteriile de 
eligibilitate a regiunilor pentru fondurile 
europene să fie examinate în lumina 
ansamblului de indicatori stabiliți; dorește,
totodată, ca la clasificarea regiunilor 
indicatorii ecologici și sociali să fie luați în 
considerare în aceeași măsură ca PIB-ul.

6. propune ca, în viitor, criteriile de 
eligibilitate a regiunilor pentru fondurile 
europene să fie examinate în lumina 
ansamblului de indicatori care sunt
stabiliți, dacă este necesar și dacă aduc 
valoare adăugată; solicită, în acest 
context, ca la clasificarea regiunilor, pe 
lângă PIB, să fie luați în considerare 
indicatorii sociali și de mediu.

Or. en

Amendamentul 88
Georgios Stavrakakis

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că coeziunea socială și 
teritorială sunt la fel de importante ca 
coeziunea economică; chiar dacă PIB-ul 
trebuie să rămână principalul criteriu 
pentru determinarea eligibilității pentru 
asistența prevăzută de politica regională, 
trebuie să se ofere autorităților naționale 
libertate să aplice, la nivelul decizional 
corespunzător, alți indicatori statistici 
complementari și teritorializați care țin 
seama de caracteristicile specifice ale 
regiunilor și orașelor (cartiere sau zone 
extrem de defavorizate în cadrul unor 
regiuni dezvoltate din punct de vedere 
economic, regiuni cu trăsături geografice 
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specifice, zone depopulate);

Or. en

Amendamentul 89
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. reamintește că anexa II din 
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 prevede 
utilizarea criteriului ratei șomajului, al 
ratei de ocupare a forței de muncă, al 
nivelului de pregătire al lucrătorilor și al 
densității populației în distribuirea 
fondurilor în cadrul obiectivului de 
„competitivitate regională și ocupare a 
forței de muncă”; subliniază importanța 
acestora ca criterii complementare PIB-
ului; 

Or. fr

Amendamentul 90
László Surján

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că, în cazul statelor membre 
care au o experiență reușită și 
îndelungată în aplicarea indicatorilor de 
mediu și sociali la absorbirea fondurilor 
structurale și de coeziune în ceea ce 
privește politica națională de distribuire, 
vor fi necesare investigații suplimentare 
pentru o eventuală aplicare a acestor 
indicatori pentru a răspunde provocărilor 
comune europene;
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Or. en

Amendamentul 91
Erminia Mazzoni

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. reamintește că aplicarea unor criterii 
suplimentare ar trebui să respecte 
principiul potrivit căruia măsurile politicii 
de coeziune trebuie să se concentreze 
asupra regiunilor mai slab dezvoltate.

Or. it

Amendamentul 92
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. constată faptul că aplicarea strictă a 
criteriului PIB pentru stabilirea 
eligibilității regiunilor pentru obiectivul 
„convergență” creează un efect important 
de prag în defavoarea regiunilor 
neeligibile pentru acest obiectiv; prin 
urmare, invită Comisia să evalueze 
posibilitatea de a crea un obiectiv
intermediar între „convergență” și 
„competitivitate regională și ocuparea 
forței de muncă” pentru atenuarea 
acestui efect de prag;

Or. fr
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Amendamentul 93
László Surján

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. consideră că proiectele finanțate de 
UE prin politica de coeziune nu ar trebui 
să permită investiții care nu țin cont de 
preocupările reale ale cetățenilor 
europeni.

Or. en


