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Amendamentul 1
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reaminteşte importanţa sporită a
politicii de coeziune odată cu intrarea în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona şi 
adăugarea celui de-al treilea pilon -
coeziunea teritorială - şi constată că 
regiunile sunt cele mai potrivite pentru 
punerea în aplicare în mod activ a acestei 
politici şi, prin urmare, sectorizarea este 
contraproductivă;

1. subliniază rolul important al politicii 
europene de coeziune ca pilon care 
sprijină integrarea echilibrată a 
regiunilor din UE şi adaptarea structurală 
la noile condiţii înconjurătoare;

Or. es

Amendamentul 2
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reaminteşte importanţa sporită a politicii 
de coeziune odată cu intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona şi adăugarea celui 
de-al treilea pilon - coeziunea teritorială -
şi constată că regiunile sunt cele mai 
potrivite pentru punerea în aplicare în mod 
activ a acestei politici şi, prin urmare, 
sectorizarea este contraproductivă;

1. reaminteşte importanţa sporită a politicii 
de coeziune odată cu intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona şi adăugarea celui 
de-al treilea pilon - coeziunea teritorială -
şi constată că regiunile sunt cele mai 
potrivite pentru punerea în aplicare în mod 
activ a acestei politici şi, prin urmare, 
sectorizarea este contraproductivă şi nu ar 
fi coerentă cu Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene;

Or. fr
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Amendamentul 3
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reaminteşte importanţa sporită a politicii 
de coeziune odată cu intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona şi adăugarea celui 
de-al treilea pilon - coeziunea teritorială -
şi constată că regiunile sunt cele mai 
potrivite pentru punerea în aplicare în mod 
activ a acestei politici şi, prin urmare, 
sectorizarea este contraproductivă;

1. reaminteşte importanţa sporită a politicii 
de coeziune odată cu intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona şi adăugarea celui 
de-al treilea pilon - coeziunea teritorială -
şi constată că statele membre, regiunile şi 
oraşele sunt cele mai potrivite pentru 
punerea în aplicare în mod activ a acestei 
politici şi, prin urmare, sectorizarea este 
contraproductivă;

Or. en

Amendamentul 4
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reaminteşte importanţa sporită a politicii 
de coeziune odată cu intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona şi adăugarea celui 
de-al treilea pilon - coeziunea teritorială -
şi constată că regiunile sunt cele mai 
potrivite pentru punerea în aplicare în mod 
activ a acestei politici şi, prin urmare, 
sectorizarea este contraproductivă;

1. reaminteşte importanţa sporită a politicii 
de coeziune odată cu intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona şi adăugarea celui 
de-al treilea pilon - coeziunea teritorială -
şi constată că regiunile sunt cele mai 
potrivite pentru punerea în aplicare în mod 
activ a acestei politici şi, prin urmare, 
sectorizarea ar fi contraproductivă;

Or. fr

Amendamentul 5
Rosa Estaràs Ferragut

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

1a. subliniază că Tratatul de la Lisabona 
consolidează dimensiunea teritorială a 
politicii de coeziune prin incorporarea 
noţiunii de coeziune teritorială, aceasta 
devenind astfel singura politică 
comunitară integrată bazată pe strategii 
de dezvoltare specifice elaborate de 
regiuni şi destinate acestora, care are un 
impact teritorial vădit;

Or. es

Amendamentul 6
Oldřich Vlasák, Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că politica de coeziune 
constituie un element important al
strategiei UE 2020, iar îndeplinirea cu 
succes a acţiunilor comunitare ale UE 
reprezintă o condiţie esenţială pentru 
iniţierea unei politici de coeziune eficace;

2. consideră că politica de coeziune 
constituie un instrument important dar nu 
singurul pentru implementarea Strategiei
UE 2020, iar existenţa unei politici de 
coeziune solide reprezintă o cerinţă 
prealabilă pentru îndeplinirea cu succes a 
acţiunilor comunitare ale UE deoarece 
aceasta contribuie la cultivarea unui 
angajament mai puternic faţă de 
obiectivele UE 2020 la nivel regional şi 
local şi favorizează integrarea obiectivelor 
strategice şi a necesităţilor locale cu 
potenţialul din teren; subliniază că ar 
trebui realizate şi obiectivele incluse în 
Tratatul de la Lisabona care nu fac parte 
din obiectivele UE 2020 şi ar trebui 
clarificat raportul dintre obiectivele 
Strategiei UE 2020 şi alte obiective;

Or. en



PE454.695v01-00 6/46 AM\852275RO.doc

RO

Amendamentul 7
Danuta Maria Hübner

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că politica de coeziune 
constituie un element important al 
strategiei UE 2020, iar îndeplinirea cu 
succes a acţiunilor comunitare ale UE 
reprezintă o condiţie esenţială pentru 
iniţierea unei politici de coeziune eficace;

2. consideră că politica de coeziune 
constituie un element important al 
Strategiei UE 2020, iar existenţa unei 
politici de coeziune solide reprezintă o 
cerinţă prealabilă pentru îndeplinirea cu 
succes a acţiunilor comunitare ale UE;
subliniază că natura orizontală a politicii 
de coeziune contribuie la realizarea 
tuturor obiectivelor UE 2020, mai precis 
la creşterea inteligentă, durabilă şi 
integratoare, fapt care ar trebui să se 
reflecte în structura cadrului financiar 
multianual de după 2013, inclusiv prin 
menţinerea finanţării cel puţin la nivelul 
programării financiare în curs;

Or. en

Amendamentul 8
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că politica de coeziune 
constituie un element important al 
strategiei UE 2020, iar îndeplinirea cu 
succes a acţiunilor comunitare ale UE 
reprezintă o condiţie esenţială pentru 
iniţierea unei politici de coeziune eficace;

2. consideră că politica de coeziune 
constituie un element important al 
Strategiei UE 2020, iar existenţa unei 
politici de coeziune solide reprezintă o 
cerinţă prealabilă pentru îndeplinirea cu 
succes a acţiunilor comunitare ale UE;
susţine Comisia în vederea adoptării 
Cadrului Strategic Comun, care să 
permită o utilizare cât mai eficientă a 
sinergiei fondurilor existente;

Or. ro
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Amendamentul 9
Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că politica de coeziune 
constituie un element important al 
strategiei UE 2020, iar îndeplinirea cu 
succes a acţiunilor comunitare ale UE 
reprezintă o condiţie esenţială pentru 
iniţierea unei politici de coeziune eficace;

2. consideră că politica de coeziune 
constituie un element important al 
Strategiei UE 2020, iar existenţa unei 
politici de coeziune solide reprezintă o 
cerinţă prealabilă pentru îndeplinirea cu 
succes a acţiunilor comunitare ale UE, 
precum şi un instrument eficace pentru 
realizarea obiectivelor comune ale 
strategiei în toate regiunile europene;

Or. en

Amendamentul 10
Victor Boştinaru

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că politica de coeziune 
constituie un element important al
strategiei UE 2020, iar îndeplinirea cu 
succes a acţiunilor comunitare ale UE 
reprezintă o condiţie esenţială pentru 
iniţierea unei politici de coeziune eficace;

2. consideră că politica de coeziune 
constituie un element-cheie pentru 
realizarea Strategiei UE 2020, iar existenţa 
unei politici de coeziune solide reprezintă 
o cerinţă prealabilă pentru îndeplinirea cu 
succes a acţiunilor comunitare ale UE;

Or. en

Amendamentul 11
Erminia Mazzoni

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că politica de coeziune 2. consideră că politica de coeziune, ca 
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constituie un element important al 
strategiei UE 2020, iar îndeplinirea cu 
succes a acţiunilor comunitare ale UE 
reprezintă o condiţie esenţială pentru 
iniţierea unei politici de coeziune eficace;

politică de dezvoltare, constituie un 
element important al Strategiei UE 2020, 
iar existenţa unei politici de coeziune 
solide reprezintă o cerinţă prealabilă 
pentru îndeplinirea cu succes a acţiunilor 
comunitare ale UE;

Or. en

Amendamentul 12
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că politica de coeziune 
constituie un element important al 
strategiei UE 2020, iar îndeplinirea cu 
succes a acţiunilor comunitare ale UE 
reprezintă o condiţie esenţială pentru 
iniţierea unei politici de coeziune eficace;

2. consideră că politica de coeziune 
constituie un element important al 
Strategiei UE 2020, iar existenţa unei 
politici de coeziune solide şi complet 
dezvoltate reprezintă o cerinţă prealabilă 
pentru îndeplinirea cu succes a acţiunilor 
comunitare ale UE;

Or. fr

Amendamentul 13
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că coeziunea economică, 
socială şi teritorială constituie o condiţie 
prealabilă de bază pentru realizarea 
obiectivului privind competitivitatea, 
îndeosebi prin încurajarea creşterii 
economice şi a creării de locuri de 
muncă;

Or. pt
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Amendamentul 14
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că succesul politicii de 
coeziune economică şi socială în cele 271 
de regiuni ale celor 27 de state membre 
este evident şi remarcă faptul că atât 
principiul subsidiarităţii, cât şi guvernanţa 
pe mai multe niveluri reprezintă condiţii 
esenţiale pentru realizarea acesteia; îşi 
confirmă poziţia faţă cele mai bune 
practici, aşa cum este prevăzut în rezoluţia 
sa din 24 martie 2009 privind cele mai 
bune practici din domeniul politicii 
regionale şi obstacolele din calea utilizării 
fondurilor structurale;

3. subliniază că succesul politicii de 
coeziune economică şi socială în cele 271 
de regiuni ale celor 27 de state membre 
este evident şi remarcă faptul că atât 
principiile subsidiarităţii şi 
parteneriatului, cât şi guvernanţa pe mai 
multe niveluri reprezintă condiţii esenţiale 
pentru realizarea acesteia; subliniază că 
gestionarea fondurilor nemijlocit de către 
regiuni va contribui la îmbunătăţirea 
eficacităţii; îşi confirmă poziţia faţă cele 
mai bune practici, aşa cum este prevăzut în 
rezoluţia sa din 24 martie 2009 privind cele 
mai bune practici din domeniul politicii 
regionale şi obstacolele din calea utilizării 
fondurilor structurale;

Or. fr

Amendamentul 15
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că succesul politicii de 
coeziune economică şi socială în cele 271 
de regiuni ale celor 27 de state membre 
este evident şi remarcă faptul că atât 
principiul subsidiarităţii, cât şi guvernanţa 
pe mai multe niveluri reprezintă condiţii 
esenţiale pentru realizarea acesteia; îşi 
confirmă poziţia faţă cele mai bune 
practici, aşa cum este prevăzut în rezoluţia 
sa din 24 martie 2009 privind cele mai 
bune practici din domeniul politicii 
regionale şi obstacolele din calea utilizării 

3. subliniază că succesul politicii de 
coeziune economică şi socială în cele 271 
de regiuni ale celor 27 de state membre 
este evident şi remarcă faptul că atât 
principiul subsidiarităţii, cât şi guvernanţa 
pe mai multe niveluri reprezintă condiţii 
esenţiale pentru realizarea acesteia; 
subliniază importanța dezvoltării 
contractelor de parteneriat pentru 
dezvoltare și investiții între autoritățile și 
organizațiile de la diferite niveluri 
administrative; îşi confirmă poziţia faţă 
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fondurilor structurale; cele mai bune practici, aşa cum este 
prevăzut în rezoluţia sa din 24 martie 2009 
privind cele mai bune practici din 
domeniul politicii regionale şi obstacolele 
din calea utilizării fondurilor structurale;

Or. ro

Amendamentul 16
Evgeni Kirilov

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că succesul politicii de 
coeziune economică şi socială în cele 271 
de regiuni ale celor 27 de state membre 
este evident şi remarcă faptul că atât 
principiul subsidiarităţii, cât şi guvernanţa 
pe mai multe niveluri reprezintă condiţii 
esenţiale pentru realizarea acesteia; îşi 
confirmă poziţia faţă cele mai bune 
practici, aşa cum este prevăzut în rezoluţia 
sa din 24 martie 2009 privind cele mai 
bune practici din domeniul politicii 
regionale şi obstacolele din calea utilizării 
fondurilor structurale;

3. subliniază că succesul politicii de 
coeziune economică şi socială în cele 271 
de regiuni ale celor 27 de state membre 
este evident şi remarcă faptul că atât 
principiile subsidiarităţii şi 
parteneriatului, cât şi guvernanţa pe mai 
multe niveluri reprezintă condiţii esenţiale 
pentru realizarea acesteia; îşi confirmă 
poziţia faţă cele mai bune practici, aşa cum 
este prevăzut în rezoluţia sa din 24 martie 
2009 privind cele mai bune practici din 
domeniul politicii regionale şi obstacolele 
din calea utilizării fondurilor structurale;

Or. en

Amendamentul 17
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că succesul politicii de 
coeziune economică şi socială în cele 271 
de regiuni ale celor 27 de state membre 
este evident şi remarcă faptul că atât
principiul subsidiarităţii, cât şi guvernanţa 
pe mai multe niveluri reprezintă condiţii 

3. subliniază că succesul politicii de 
coeziune economică şi socială în cele 271 
de regiuni ale celor 27 de state membre
este evident şi remarcă faptul că principiul 
subsidiarităţii, principiul parteneriatului şi 
guvernanţa pe mai multe niveluri 
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esenţiale pentru realizarea acesteia; îşi 
confirmă poziţia faţă cele mai bune 
practici, aşa cum este prevăzut în rezoluţia 
sa din 24 martie 2009 privind cele mai 
bune practici din domeniul politicii 
regionale şi obstacolele din calea utilizării 
fondurilor structurale;

reprezintă condiţii esenţiale pentru 
realizarea acesteia; îşi confirmă poziţia faţă 
cele mai bune practici, aşa cum este 
prevăzut în rezoluţia sa din 24 martie 2009 
privind cele mai bune practici din 
domeniul politicii regionale şi obstacolele 
din calea utilizării fondurilor structurale;

Or. pt

Amendamentul 18
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că succesul politicii de 
coeziune economică şi socială în cele 271 
de regiuni ale celor 27 de state membre 
este evident şi remarcă faptul că atât 
principiul subsidiarităţii, cât şi guvernanţa 
pe mai multe niveluri reprezintă condiţii 
esenţiale pentru realizarea acesteia; îşi 
confirmă poziţia faţă cele mai bune 
practici, aşa cum este prevăzut în rezoluţia 
sa din 24 martie 2009 privind cele mai 
bune practici din domeniul politicii 
regionale şi obstacolele din calea utilizării 
fondurilor structurale;

3. subliniază că succesul politicii de 
coeziune economică şi socială în cele 271 
de regiuni ale celor 27 de state membre 
este evident şi remarcă faptul că atât 
principiile subsidiarităţii, cât şi guvernanţa 
pe mai multe niveluri şi parteneriatul 
reprezintă condiţii esenţiale pentru 
realizarea acesteia; îşi confirmă poziţia faţă 
cele mai bune practici, aşa cum este 
prevăzut în rezoluţia sa din 24 martie 2009 
privind cele mai bune practici din 
domeniul politicii regionale şi obstacolele 
din calea utilizării fondurilor structurale;

Or. fr

Amendamentul 19
Danuta Maria Hübner

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că politica de coeziune, 
care reprezintă principala linie bugetară, 
este una dintre cele mai importante şi de 
succes politici a UE din ultimele decenii;

4. subliniază faptul că valoarea adăugată 
europeană a politicii de coeziune, care 
reprezintă principala linie bugetară, este 
incontestabilă, deoarece această politică 
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reprezintă un mecanism bine stabilit de 
realizare a obiectivelor europene, fiind şi 
una dintre cele mai importante şi de succes 
politici ale UE din ultimele decenii;

Or. en

Amendamentul 20
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că politica de coeziune, 
care reprezintă principala linie bugetară, 
este una dintre cele mai importante şi de 
succes politici a UE din ultimele decenii;

4. subliniază faptul că politica de coeziune, 
care reprezintă principala linie bugetară, 
este una dintre cele mai importante şi de 
succes politici ale UE din ultimele decenii 
datorită valorii adăugate a acesteia ca 
politică transversală care are capacitatea 
de a promova sinergii între celelalte 
politici interne ale UE;

Or. pt

Amendamentul 21
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că politica de coeziune, 
care reprezintă principala linie bugetară, 
este una dintre cele mai importante şi de 
succes politici a UE din ultimele decenii;

4. subliniază faptul că politica de coeziune, 
care reprezintă principala linie bugetară, 
este una dintre cele mai importante şi de 
succes politici ale UE din ultimele decenii;
consideră că politicii de coeziune ar trebui 
să i se dedice o rubrică sau subrubrică în 
bugetul UE;

Or. en
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Amendamentul 22
Evgeni Kirilov

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că politica de coeziune, 
care reprezintă principala linie bugetară, 
este una dintre cele mai importante şi de 
succes politici a UE din ultimele decenii;

4. subliniază faptul că politica de coeziune, 
care reprezintă principala linie bugetară, 
este una dintre cele mai importante şi de 
succes politici ale UE din ultimele decenii, 
care trebuie păstrată şi adaptată fără 
modificări radicale;

Or. en

Amendamentul 23
Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că politica de coeziune, 
care reprezintă principala linie bugetară, 
este una dintre cele mai importante şi de 
succes politici a UE din ultimele decenii;

4. subliniază faptul că politica de coeziune, 
care reprezintă principala linie bugetară, 
este una dintre cele mai importante, mai 
vizibile şi de succes politici ale UE din 
ultimele decenii;

Or. en

Amendamentul 24
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită să fie create condiţii la nivel 
european şi naţional pentru participarea 
mai intensă şi mai semnificativă a 
autorităţilor locale şi regionale la 
procesul decizional al UE, în special a 
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organismelor care au putere legislativă;

Or. pt

Amendamentul 25
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 5 – partea introductivă 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că o politică de coeziune 
modernă trebuie să se adapteze la noile
exigenţe; prin urmare, este necesară 
definirea unor priorităţi:

5. subliniază că o politică de coeziune 
modernă trebuie să facă faţă necesităţilor 
nesoluţionate ale reformelor structurale şi 
noilor provocări cu care se confruntă 
toate regiunile din UE; prin urmare, 
consideră că este necesară definirea unor 
priorităţi:

Or. en

Amendamentul 26
Danuta Maria Hübner

Proiect de aviz
Punctul 5 – partea introductivă 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că o politică de coeziune 
modernă trebuie să se adapteze la noile
exigenţe; prin urmare, este necesară 
definirea unor priorităţi:

5. subliniază că o politică de coeziune 
modernă trebuie să facă faţă noilor
provocări cu care se confruntă UE; prin 
urmare, consideră că este necesar să se 
stabilească următoarele priorităţi:

Or. en

Amendamentul 27
Maurice Ponga, Sophie Auconie

Proiect de aviz
Punctul 5 – liniuţa 1 
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Proiectul de aviz Amendamentul

- avem nevoie de o creştere economică 
sustenabilă, cu efecte pozitive pe piaţa 
muncii, atât în zonele urbane, cât şi în cele
rurale;

- avem nevoie de o creştere economică 
sustenabilă, cu efecte pozitive pe piaţa 
muncii din zonele urbane, rurale şi 
ultraperiferice;

Or. fr

Amendamentul 28
Danuta Maria Hübner

Proiect de aviz
Punctul 5 – liniuţa 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

– avem nevoie de o creştere economică 
sustenabilă, cu efecte pozitive pe piaţa 
muncii, atât în zonele urbane, cât şi în cele 
rurale;

- o creştere economică sustenabilă, cu 
efecte pozitive pe piaţa muncii, atât în 
zonele urbane, cât şi în cele rurale;

Or. en

Amendamentul 29
Danuta Maria Hübner

Proiect de aviz
Punctul 5 – liniuţa 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

– avem nevoie de o infrastructură modernă 
şi eficientă (transport, comunicaţii, apă / 
ape reziduale, deşeuri, energie);

- o infrastructură modernă şi eficientă 
(transport, comunicaţii, apă / ape reziduale, 
deşeuri, energie); precum şi

Or. en

Amendamentul 30
Danuta Maria Hübner

Proiect de aviz
Punctul 5 – liniuţa 3 – partea introductivă 
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Proiectul de aviz Amendamentul

– în cadrul politicii de coeziune, contăm 
pe sprijinul sporit al:

- creştere inteligentă bazată pe cunoaştere 
şi inovare;

Or. en

Amendamentul 31
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 5 – liniuţa 3 – partea introductivă 

Proiectul de aviz Amendamentul

– în cadrul politicii de coeziune, contăm pe 
sprijinul sporit al:

– în cadrul politicii de coeziune, contăm pe 
un sprijin sporit pentru măsurile 
favorabile creşterii şi pentru actualizarea 
calitativă a bunurilor şi serviciilor 
publice, cum ar fi:

Or. en

Amendamentul 32
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 5 – liniuţa 3 – subpunctul ia (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

(ia) dezvoltarea unei infrastructuri fizice 
inteligente;

Or. en

Amendamentul 33
Danuta Maria Hübner

Proiect de aviz
Punctul 5 – liniuţa 3 – subpunctul i 

Proiectul de aviz Amendamentul

(i) cercetării, dezvoltării şi inovării eliminat
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Or. en

Amendamentul 34
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 5 – liniuţa 3 – subpunctul i 

Proiectul de aviz Amendamentul

(i) cercetării, dezvoltării şi inovării (i) implementării TIC, cercetării, 
dezvoltării şi inovării;

Or. en

Amendamentul 35
Danuta Maria Hübner

Proiect de aviz
Punctul 5 – liniuţa 3 – subpunctul ii 

Proiectul de aviz Amendamentul

(ii) educaţiei, formării şi perfecţionării, eliminat

Or. en

Amendamentul 36
Erminia Mazzoni

Proiect de aviz
Punctul 5 – liniuţa 3 – subpunctul iia (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

(iia) obiectivelor privind combaterea 
schimbărilor climatice;

Or. en
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Amendamentul 37
Danuta Maria Hübner

Proiect de aviz
Punctul 5 – liniuţa 3 – subpunctul iii 

Proiectul de aviz Amendamentul

(iii) al unei dezvoltări urbane integrate 
(care cuprinde, de exemplu, promovarea 
eficienţei energetice a clădirilor),

eliminat

Or. en

Amendamentul 38
Erminia Mazzoni

Proiect de aviz
Punctul 5 – liniuţa 3 – subpunctul iiia (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

(iiia) ocupării forţei de muncă;

Or. en

Amendamentul 39
Danuta Maria Hübner

Proiect de aviz
Punctul 5 – liniuţa 3 – subpunctul iv 

Proiectul de aviz Amendamentul

(iv) consolidarea dimensiunii sociale eliminat

Or. en

Amendamentul 40
Erminia Mazzoni

Proiect de aviz
Punctul 5 – liniuţa 3 – subpunctul iv 
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Proiectul de aviz Amendamentul

(iv) consolidarea dimensiunii sociale (iv) promovării incluziunii sociale pentru 
toate serviciile esenţiale;

Or. en

Amendamentul 41
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 5 – liniuţa 3 – subpunctul iv 

Proiectul de aviz Amendamentul

(iv) consolidarea dimensiunii sociale (iv) consolidării dimensiunii sociale 
(inclusiv a eforturilor de combatere a 
schimbărilor demografice);

Or. pt

Amendamentul 42
Danuta Maria Hübner

Proiect de aviz
Punctul 5 – liniuţa 3 – subpunctul v 

Proiectul de aviz Amendamentul

(v) al întreprinderilor mici şi mijlocii 
(IMM-uri), ca motor al dezvoltării 
economice şi sociale a regiunilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 43
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 5 – liniuţa 3 – subpunctul va (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

(va) înfiinţării unor structuri economice 
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regionale integrate mai profund şi mai 
echilibrate pentru a asigura o dezvoltare 
economică şi socială mai armonioasă;

Or. es

Amendamentul 44
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proiect de aviz
Punctul 5 – liniuţa 3 – subpunctul va (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

(vα) acordării unei atenţii deosebite 
soluţionării problemelor structurale cu 
care se confruntă regiunile insulare, 
muntoase şi ultraperiferice;

Or. el

Amendamentul 45
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 5 – liniuţa 3 – subpunctul va (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

(va) combaterii schimbărilor climatice;

Or. fr

Amendamentul 46
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 5 – liniuţa 3 – subpunctul vb (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

(vb) recunoaşterii măsurilor de 
promovare a biodiversităţii şi a 
patrimoniului cultural ca aspecte ale 
dezvoltării regionale;
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Or. fr

Amendamentul 47
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 5 – liniuţa 3a (nouă) 

Proiectul de aviz Amendamentul

- în domeniul cooperării transfrontaliere;

Or. pt

Amendamentul 48
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. atrage atenţia asupra faptului că 
mijloacele de creştere a competitivităţii 
depind de caracterul specific al fiecărei 
regiuni, inclusiv de nivelul de dezvoltare, 
şi, prin urmare, se impune acordarea unei 
flexibilităţi statelor membre şi regiunilor 
pentru ca acestea să poată aplica cele mai 
potrivite asocieri de politici;

Or. en

Amendamentul 49
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. susţine faptul că FSE trebuie să rămână 
o parte integrantă a politicii de coeziune şi 
că acesta trebuie consolidat; solicită o mai 
bună coordonare cu politica de coeziune 

6. susţine faptul că FSE trebuie să rămână 
o parte integrantă a politicii de coeziune şi 
că acesta trebuie consolidat; solicită o mai 
bună coordonare între diferitele 
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pentru a include zonele rurale în mod 
corespunzător şi pentru a putea utiliza 
mai eficient resursele;

instrumente şi fonduri existente pentru ca 
resursele să fie utilizate în modul cel mai 
eficient şi mai eficace cu putinţă, ţinându-
se seama de caracteristicile şi problemele 
de convergenţă ale fiecărei regiuni;

Or. es

Amendamentul 50
Oldřich Vlasák, Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. susţine faptul că FSE trebuie să rămână 
o parte integrantă a politicii de coeziune şi 
că acesta trebuie consolidat; solicită o mai 
bună coordonare cu politica de coeziune 
pentru a include zonele rurale în mod 
corespunzător şi pentru a putea utiliza mai 
eficient resursele;

6. susţine faptul că FSE trebuie să rămână 
o parte integrantă a politicii de coeziune şi 
că ar trebui să existe o integrare la nivel 
operaţional între FEDER şi FSE, iar 
resursele acestora ar trebui utilizate într-
un mod mai coordonat pentru a permite 
obţinerea unor rezultate mai integrate şi 
mai eficace; solicită o mai bună 
coordonare cu politica de coeziune pentru a 
include zonele rurale în mod corespunzător 
şi pentru a putea utiliza mai eficient 
resursele;

Or. en

Amendamentul 51
Erminia Mazzoni

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. susţine faptul că FSE trebuie să rămână 
o parte integrantă a politicii de coeziune şi 
că acesta trebuie consolidat; solicită o mai 
bună coordonare cu politica de coeziune 
pentru a include zonele rurale în mod 
corespunzător şi pentru a putea utiliza mai 
eficient resursele;

6. susţine faptul că FSE trebuie să rămână 
o parte integrantă a politicii de coeziune şi 
că acesta trebuie consolidat, în special în 
vederea incluziunii sociale; solicită o mai 
bună coordonare cu politica de coeziune 
pentru a include zonele rurale în mod 
corespunzător şi pentru a putea utiliza mai 
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eficient resursele;

Or. en

Amendamentul 52
Sophie Auconie, Alain Cadec, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. susţine faptul că FSE trebuie să rămână 
o parte integrantă a politicii de coeziune şi 
că acesta trebuie consolidat; solicită o mai 
bună coordonare cu politica de coeziune 
pentru a include zonele rurale în mod 
corespunzător şi pentru a putea utiliza mai 
eficient resursele;

6. susţine faptul că FSE trebuie să rămână 
o parte integrantă a politicii de coeziune şi 
că acesta trebuie consolidat; solicită o mai 
bună coordonare cu politica de coeziune şi 
cu măsurile de dezvoltare rurală din 
cadrul FEDER pentru a include zonele 
rurale în mod corespunzător şi pentru a 
putea utiliza mai eficient resursele;

Or. fr

Amendamentul 53
Erminia Mazzoni

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. pentru a realiza cu succes aceste 
priorităţi, este extrem de important ca 
această politică să se axeze şi mai mult pe 
rezultate; constată că propunerea 
Comisiei de a baza reforma ambiţioasă a 
politicii de coeziune pe rezultate 
reprezintă un pas în acest sens; subliniază 
că ar trebui elaborate cerinţe convenite ex 
ante în domeniile direct legate de politica 
de coeziune şi indicatori de rezultate 
adecvaţi pentru a îmbunătăţi procesul de 
elaborare a politicilor în regiuni şi pentru 
a favoriza o dezbatere mai deschisă în 
vederea consolidării eficacităţii coeziunii;
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Or. en

Amendamentul 54
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază faptul că toate formele de 
cooperare teritorială trebuie consolidate;

7. consideră că toate formele de cooperare 
teritorială şi bugetele alocate acestora 
trebuie consolidate;

Or. fr

Amendamentul 55
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

 8. solicită ca regiunile cele mai 
defavorizate din cele 27 de state membre 
să fie în mod special sprijinite, conform 
spiritului de solidaritate; în acelaşi timp, 
subliniază necesitatea stabilirii unui 
obiectiv 2 puternic şi a unor norme 
tranzitorii decente;

8. consideră că resursele destinate 
coeziunii ar trebui îndreptate în principal 
către regiunile cele mai defavorizate din 
cele 27 de state membre, conform spiritului 
de solidaritate, dar consideră totodată că 
politica de coeziune ar trebui să cuprindă 
întregul teritoriu al UE pentru a asigura o 
dezvoltare armonioasă şi echilibrată a 
tuturor regiunilor din Uniune; de 
asemenea, consideră că regiunile aflate în 
situaţie de tranziţie ar trebui să aibă acces 
la strategii de ieşire treptată pentru a evita 
ca regiunile cu acelaşi nivel al bunăstării 
să sufere în viitor din cauza unor 
tratamente inegale sau a unor modificări 
abrupte ale nivelului de finanţare la care 
au dreptul în conformitate cu politica de 
coeziune; subliniază necesitatea stabilirii
unor norme tranzitorii solide;

Or. es
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Amendamentul 56
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită ca regiunile cele mai 
defavorizate din cele 27 de state membre să 
fie în mod special sprijinite, conform 
spiritului de solidaritate; în acelaşi timp, 
subliniază necesitatea stabilirii unui 
obiectiv 2 puternic şi a unor norme 
tranzitorii decente;

8. solicită ca regiunile cele mai 
defavorizate din cele 27 de state membre să 
fie în mod special sprijinite, conform 
spiritului de solidaritate; în acelaşi timp, 
subliniază necesitatea adaptării la noua 
realitate din regiunile europene prin 
examinarea posibilităţii de a înfiinţa, 
alături de obiectivul 1, care ar trebui 
menţinut în cazul regiunilor celor mai 
defavorizate, şi de obiectivul 2, în 
conformitate cu care toate regiunile din 
Uniunea Europeană ar avea dreptul la 
finanţare, un obiectiv intermediar pentru 
regiunile al căror PIB se situează sub 
media europeană, dar mai sus de 75% din 
această medie;

Or. fr

Amendamentul 57
Sophie Auconie, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Maurice Ponga, Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită ca regiunile cele mai 
defavorizate din cele 27 de state membre 
să fie în mod special sprijinite, conform 
spiritului de solidaritate; în acelaşi timp, 
subliniază necesitatea stabilirii unui 
obiectiv 2 puternic şi a unor norme 
tranzitorii decente;

8. solicită ca regiunile „cel mai puţin 
dezvoltate” din cele 27 de state membre să 
fie în mod special sprijinite (obiectivul 1), 
conform spiritului de solidaritate; în acelaşi 
timp, subliniază necesitatea stabilirii unui 
obiectiv 2 puternic pentru regiunile „cele 
mai dezvoltate” şi a unor dispoziţii 
echitabile pentru regiunile intermediare;

Or. fr
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Amendamentul 58
Erminia Mazzoni

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită ca regiunile cele mai 
defavorizate din cele 27 de state membre 
să fie în mod special sprijinite, conform 
spiritului de solidaritate; în acelaşi timp, 
subliniază necesitatea stabilirii unui 
obiectiv 2 puternic şi a unor norme 
tranzitorii decente;

8. solicită ca resursele să fie concentrate 
pe regiunile mai puţin dezvoltate, conform 
spiritului de solidaritate; în acelaşi timp, 
subliniază necesitatea stabilirii unui 
obiectiv 2 puternic şi a unor norme 
tranzitorii solide;

Or. en

Amendamentul 59
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită ca regiunile cele mai 
defavorizate din cele 27 de state membre să 
fie în mod special sprijinite, conform 
spiritului de solidaritate; în acelaşi timp, 
subliniază necesitatea stabilirii unui 
obiectiv 2 puternic şi a unor norme 
tranzitorii decente;

8. solicită ca regiunile cele mai 
defavorizate din cele 27 de state membre să 
fie în mod special sprijinite în cadrul 
obiectivului 1, conform spiritului de 
solidaritate; în acelaşi timp, subliniază 
necesitatea stabilirii unui obiectiv 2 
puternic şi a elaborării unor norme 
tranzitorii corespunzătoare;

Or. en

Amendamentul 60
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită ca regiunile cele mai 8. solicită ca resursele să fie îndreptate în 
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defavorizate din cele 27 de state membre 
să fie în mod special sprijinite, conform 
spiritului de solidaritate; în acelaşi timp, 
subliniază necesitatea stabilirii unui 
obiectiv 2 puternic şi a unor norme 
tranzitorii decente;

cea mai mare măsură către regiunile mai 
puţin dezvoltate, conform spiritului de 
solidaritate; de asemenea, solicită să fie 
acordat sprijin specific regiunilor celor 
mai defavorizate din cele 27 de state 
membre; în acelaşi timp, subliniază 
necesitatea stabilirii unui obiectiv 2 
puternic şi a unor norme tranzitorii solide;

Or. en

Amendamentul 61
Evgeni Kirilov

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită ca regiunile cele mai 
defavorizate din cele 27 de state membre să 
fie în mod special sprijinite, conform 
spiritului de solidaritate; în acelaşi timp, 
subliniază necesitatea stabilirii unui 
obiectiv 2 puternic şi a unor norme 
tranzitorii decente;

8. solicită ca regiunile cele mai 
defavorizate şi rămase în urmă din cele 27 
de state membre să fie în mod special 
sprijinite, conform spiritului de solidaritate; 
în acelaşi timp, subliniază necesitatea 
stabilirii unui obiectiv 2 puternic şi a unor 
norme tranzitorii solide;

Or. en

Amendamentul 62
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază că se creează un efect de 
prag important între regiunile eligibile 
pentru finanţare conform obiectivului 
privind convergenţa şi celelalte regiuni şi 
consideră că acest efect de prag ar trebui 
redus; având în vedere cele precizate mai 
sus, salută propunerile Comisiei de a se 
crea o categorie intermediară de regiuni 
pentru următoarea perioadă de 
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programare;

Or. fr

Amendamentul 63
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. consideră că ar trebui acordată o 
atenţie deosebită regiunilor cu nevoi 
specifice şi zonelor cu limitări naturale şi 
demografice grave şi permanente;

Or. pt

Amendamentul 64
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 10 

Proiectul de aviz Amendamentul

10. subliniază faptul că reuşita politicii de 
coeziune necesită o finanţare 
corespunzătoare, care nu poate fi mai mică 
decât aceea din perioada actuală de 
finanţare 2007-2013;

10. subliniază faptul că reuşita politicii de 
coeziune necesită o finanţare 
corespunzătoare, care nu poate fi mai mică 
decât aceea din perioada actuală de 
programare 2007-2013; de asemenea, 
consideră că ar trebui garantat un anumit 
grad de flexibilitate în utilizarea 
resurselor, astfel încât diferitele niveluri 
de guvernare (european, naţional, 
regional şi local) din fiecare teritoriu 
implicate în aplicarea acestei politici să o 
poată adapta la obiectivele urmărite şi la 
nevoile sale reale de dezvoltare;

Or. es
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Amendamentul 65
Derek Vaughan

Proiect de aviz
Punctul 10 

Proiectul de aviz Amendamentul

10. subliniază faptul că reuşita politicii de 
coeziune necesită o finanţare 
corespunzătoare, care nu poate fi mai 
mică decât aceea din perioada actuală de 
finanţare 2007-2013;

10. subliniază faptul că reuşita politicii de 
coeziune necesită o finanţare adecvată, 
care ar trebui să fie mai mare decât
nivelul de finanţare din perioada actuală 
2007-2013 pentru a garanta îndeplinirea 
obiectivelor politicii de coeziune;

Or. en

Amendamentul 66
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 10 

Proiectul de aviz Amendamentul

10. subliniază faptul că reuşita politicii de 
coeziune necesită o finanţare 
corespunzătoare, care nu poate fi mai mică 
decât aceea din perioada actuală de 
finanţare 2007-2013;

10. subliniază faptul că reuşita şi 
consolidarea politicii de coeziune necesită 
o finanţare corespunzătoare, care nu poate 
fi mai mică decât aceea din perioada 
actuală de finanţare 2007-2013;

Or. fr

Amendamentul 67
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 11 

Proiectul de aviz Amendamentul

11. reaminteşte că utilizarea resurselor în 
cadrul regiunilor trebuie să fie 
transparentă, eficientă şi însoţită de un 
sistem de control cât mai simplu posibil şi 
de o bună gestionare;

11. reaminteşte că una dintre cele mai 
frecvente critici aduse politicii de coeziune 
se referă la complexitatea regulilor sale;
insistă că este important să fie simplificate 
regulile şi procedurile acestei politici, 
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ceea ce va contribui la asigurarea unei 
transparenţe şi eficacităţi sporite în 
alocarea resurselor pe regiuni; consideră 
că această simplificare ar trebui să 
cuprindă toate sistemele de control 
introduse, pentru a se asigura faptul că 
acestea nu reprezintă obstacole în calea 
îndeplinirii obiectivelor;

Or. es

Amendamentul 68
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 11 

Proiectul de aviz Amendamentul

11. reaminteşte că utilizarea resurselor în 
cadrul regiunilor trebuie să fie 
transparentă, eficientă şi însoţită de un 
sistem de control cât mai simplu posibil şi 
de o bună gestionare;

11. reaminteşte că utilizarea resurselor în 
cadrul regiunilor trebuie să fie 
transparentă, eficientă şi însoţită de un 
sistem de norme pentru supravegherea 
implementării cât mai simplu posibil şi de 
o bună gestionare; subliniază necesitatea 
unei mai bune coordonări a monitorizării 
anuale efectuate de Comisie cu 
implementarea multianuală a 
programelor;

Or. pt

Amendamentul 69
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 11 

Proiectul de aviz Amendamentul

11. reaminteşte că utilizarea resurselor în 
cadrul regiunilor trebuie să fie 
transparentă, eficientă şi însoţită de un 
sistem de control cât mai simplu posibil şi 
de o bună gestionare;

11. reaminteşte că utilizarea resurselor în 
cadrul regiunilor şi oraşelor trebuie să fie 
transparentă, eficientă şi însoţită de un 
sistem de norme cât mai simplu posibil şi 
de o bună gestionare care să conţină un 
element de descentralizare solid bazat pe 
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responsabilitatea politică a autorităţilor 
locale şi regionale autogestionare;

Or. en

Amendamentul 70
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 11 

Proiectul de aviz Amendamentul

11. reaminteşte că utilizarea resurselor în 
cadrul regiunilor trebuie să fie 
transparentă, eficientă şi însoţită de un 
sistem de control cât mai simplu posibil şi 
de o bună gestionare;

11. reaminteşte că utilizarea resurselor în 
cadrul regiunilor şi oraşelor trebuie să fie 
transparentă, eficace şi eficientă şi însoţită 
de un sistem de norme cât mai simplu 
posibil şi de o bună gestionare; prin 
urmare, solicită să fie reduse 
complexitatea şi sarcinile administrative;

Or. en

Amendamentul 71
Sophie Auconie, Alain Cadec, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proiect de aviz
Punctul 11 

Proiectul de aviz Amendamentul

11. reaminteşte că utilizarea resurselor în 
cadrul regiunilor trebuie să fie 
transparentă, eficientă şi însoţită de un 
sistem de control cât mai simplu posibil şi 
de o bună gestionare;

11. reaminteşte că utilizarea resurselor în 
cadrul regiunilor trebuie să fie 
transparentă, eficientă şi însoţită de un 
sistem de norme cât mai simplu posibil şi 
de o bună gestionare; solicită insistent ca 
frecvenţa verificărilor să fie proporţională 
cu riscul încălcărilor, în conformitate cu 
principiul proporţionalităţii;

Or. fr
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Amendamentul 72
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 11 

Proiectul de aviz Amendamentul

11. reaminteşte că utilizarea resurselor în 
cadrul regiunilor trebuie să fie 
transparentă, eficientă şi însoţită de un 
sistem de control cât mai simplu posibil şi 
de o bună gestionare;

11. reaminteşte că utilizarea resurselor în 
cadrul regiunilor trebuie să fie 
transparentă, eficientă şi însoţită de un 
sistem de norme cât mai simplu posibil, de 
publicarea numelor beneficiarilor şi de o 
bună gestionare;

Or. fr

Amendamentul 73
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 12 

Proiectul de aviz Amendamentul

12. subliniază faptul că o mai bună 
combinaţie de diverse instrumente 
financiare, cum ar fi subvenţiile, 
împrumuturile sau fondurile de rulment pot 
contribui la o mai bună utilizare a 
resurselor;

12. subliniază faptul că o mai bună 
combinaţie de diverse instrumente 
financiare, cum ar fi subvenţiile, 
împrumuturile sau fondurile de rulment pot 
contribui la o mai bună utilizare a 
resurselor; încurajează autoritățile locale 
și regionale să utilizeze pe o scară cât mai 
largă instrumentele de inginerie 
financiară și de suport tehnic inițiate de 
Comisie în vederea sprijinirii investițiilor 
la nivel local;

Or. ro

Amendamentul 74
Danuta Maria Hübner

Proiect de aviz
Punctul 12a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

12a. subliniază necesitatea consolidării 
efectului de levier al fondurilor 
structurale prin intermediul unei mai 
bune utilizări a achiziţiilor publice;
subliniază în acest sens necesitatea 
elaborării şi aplicării unor norme 
suplimentare privind achiziţiile cu impact 
redus asupra mediului („achiziţii 
ecologice”); încurajează Comisia şi 
statele membre să stimuleze în continuare 
utilizarea achiziţiilor înainte de 
comercializare pentru a contribui la 
evoluţia cercetării şi dezvoltării şi a 
inovării în UE;

Or. en

Amendamentul 75
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 13 

Proiectul de aviz Amendamentul

13. solicită ca, pe viitor, controlul 
cheltuielilor să fie mai bine orientat către 
rezultate;

13. solicită ca, pe viitor, controlul 
cheltuielilor să fie mai bine orientat către 
rezultate; consideră că, pentru a atinge 
acest obiectiv, o rezervă de performanţă 
va permite consolidarea programelor 
regionale care contribuie cel mai mult la 
realizarea priorităţilor stabilite în 
contractul de dezvoltare; 

Or. fr

Amendamentul 76
Oldřich Vlasák, Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 13 
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Proiectul de aviz Amendamentul

13. solicită ca, pe viitor, controlul 
cheltuielilor să fie mai bine orientat către 
rezultate;

13. solicită ca, pe viitor, controlul 
cheltuielilor să fie optimizat şi mai bine 
orientat către rezultate pentru a nu plasa 
sarcini administrative excesive pe umerii 
beneficiarilor finali;

Or. en

Amendamentul 77
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proiect de aviz
Punctul 13 

Proiectul de aviz Amendamentul

13. solicită ca, pe viitor, controlul 
cheltuielilor să fie mai bine orientat către 
rezultate;

13. solicită ca, pe viitor, controlul 
cheltuielilor să fie orientat către rezultate 
mai bine decât în prezent; 

Or. el

Amendamentul 78
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 13a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

13a. propune să fie instituit, de către 
Comisie, un „centru de mediere în 
domeniul politicii de coeziune” care să 
permită tuturor cetăţenilor să comunice 
fără obstacole informaţii sau să depună 
plângeri privind aplicarea politicii de 
coeziune în teren, în cazul în care apar 
suspiciuni privind utilizarea neadecvată 
sau necorespunzătoare a fondurilor de 
coeziune;

Or. fr
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Amendamentul 79
Danuta Maria Hübner

Proiect de aviz
Punctul 14 

Proiectul de aviz Amendamentul

14. constată că perioada de 5 ani este prea 
scurtă, întrucât procedurile de autorizare ar 
fi prea lungi şi nu ar face posibilă utilizarea 
eficientă a resurselor; reaminteşte faptul că, 
în trecut, perioada de 7 ani s-a dovedit a fi 
de succes şi că aceasta în niciun caz nu ar 
trebui scurtată; subliniază faptul că, pe o 
perioadă de şapte ani până în 2020, 
legătura cu strategia UE 2020 ar fi 
evidentă;

14. constată că perioada de 5 ani este prea 
scurtă, întrucât procedurile de autorizare ar 
fi prea lungi şi nu ar face posibilă utilizarea 
eficientă a resurselor; reaminteşte faptul că, 
în trecut, perioada de 7 ani s-a dovedit a fi 
de succes şi că aceasta în niciun caz nu ar 
trebui scurtată; subliniază faptul că, pe o 
perioadă de şapte ani până în 2020, 
legătura cu Strategia UE 2020 ar fi 
evidentă; subliniază, cu toate acestea, că 
ar putea fi luată în considerare o perioadă 
de zece ani („5+5”), cu condiţia să fie 
asigurată o programare pe zece ani; 
subliniază că ar fi necesare norme de 
flexibilitate adecvate pentru a permite 
instituirea unui mecanism de revizuire 
eficient, inclusiv a transferului între 
fonduri;

Or. en

Amendamentul 80
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch

Proiect de aviz
Punctul 14 

Proiectul de aviz Amendamentul

14. constată că perioada de 5 ani este prea 
scurtă, întrucât procedurile de autorizare ar 
fi prea lungi şi nu ar face posibilă utilizarea 
eficientă a resurselor; reaminteşte faptul că, 
în trecut, perioada de 7 ani s-a dovedit a fi 
de succes şi că aceasta în niciun caz nu ar 
trebui scurtată; subliniază faptul că, pe o 
perioadă de şapte ani până în 2020, 
legătura cu strategia UE 2020 ar fi 
evidentă;

14. constată că perioada de 5 ani este prea 
scurtă, întrucât procedurile de autorizare ar 
fi prea lungi şi nu ar face posibilă utilizarea 
eficientă a resurselor; reaminteşte faptul că, 
în trecut, perioada de 7 ani s-a dovedit a fi 
de succes şi că aceasta în niciun caz nu ar 
trebui scurtată; subliniază faptul că o 
perioadă de şapte ani sau un cadru 
financiar multianual (CFM) şi mai lung 
ar garanta eficienţa;
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Or. en

Amendamentul 81
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Maurice Ponga

Proiect de aviz
Punctul 14 

Proiectul de aviz Amendamentul

14. constată că perioada de 5 ani este prea 
scurtă, întrucât procedurile de autorizare ar 
fi prea lungi şi nu ar face posibilă utilizarea 
eficientă a resurselor; reaminteşte faptul că, 
în trecut, perioada de 7 ani s-a dovedit a fi 
de succes şi că aceasta în niciun caz nu ar 
trebui scurtată; subliniază faptul că, pe o 
perioadă de şapte ani până în 2020, 
legătura cu strategia UE 2020 ar fi 
evidentă;

14. constată că perioada de 5 ani este prea 
scurtă, întrucât procedurile de autorizare ar 
fi prea lungi şi nu ar face posibilă utilizarea 
eficientă a resurselor; reaminteşte faptul că, 
în trecut, perioada de 7 ani s-a dovedit a fi 
de succes şi că aceasta în niciun caz nu ar 
trebui scurtată; subliniază faptul că, pe o 
perioadă de şapte ani până în 2020, 
legătura cu Strategia UE 2020 ar fi 
evidentă; constată că, după această 
perioadă, ar fi rezonabil să fie luat în 
considerare un model de zece ani (cinci 
ani + cinci ani), astfel încât programarea 
priorităţilor de finanţare să corespundă 
cu mandatele Parlamentului şi Comisiei, 
în combinaţie cu o viziune şi o strategie de 
politică care să cuprindă o perioadă de 
zece ani;

Or. fr

Amendamentul 82
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Maurice Ponga

Proiect de aviz
Punctul 15 

Proiectul de aviz Amendamentul

15. subliniază faptul că atât cofinanţarea, 
precum şi regula n+2, şi, respectiv, n+3 ar 
trebui să fie menţinute, cu o posibilă 
prelungire a flexibilităţii pentru situaţiile 
excepţionale care pot apărea în 
următoarea perioadă de programare; 
solicită ca fondurile necheltuite să fie 
disponibile pentru alte regiuni şi să nu se 

15. subliniază faptul că atât cofinanţarea, 
precum şi regula n+2, şi, respectiv, n+3 ar 
trebui să fie menţinute (cu excepţia 
primului an de programare); solicită ca 
fondurile necheltuite să fie disponibile 
pentru alte regiuni şi să nu se restituie 
statelor membre;
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restituie statelor membre;

Or. fr

Amendamentul 83
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 15 

Proiectul de aviz Amendamentul

15. subliniază faptul că atât cofinanţarea, 
precum şi regula n+2, şi, respectiv, n+3 ar 
trebui să fie menţinute, cu o posibilă 
prelungire a flexibilităţii pentru situaţiile 
excepţionale care pot apărea în următoarea 
perioadă de programare; solicită ca 
fondurile necheltuite să fie disponibile 
pentru alte regiuni şi să nu se restituie 
statelor membre;

15. subliniază faptul că atât cofinanţarea, 
precum şi regula n+2, şi, respectiv, n+3 ar 
trebui să fie menţinute, cu o posibilă 
prelungire a flexibilităţii pentru situaţiile 
excepţionale care pot apărea în următoarea
perioadă de programare;

Or. ro

Amendamentul 84
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proiect de aviz
Punctul 15 

Proiectul de aviz Amendamentul

15. subliniază faptul că atât cofinanţarea, 
precum şi regula n+2, şi, respectiv, n+3 ar 
trebui să fie menţinute, cu o posibilă 
prelungire a flexibilităţii pentru situaţiile 
excepţionale care pot apărea în 
următoarea perioadă de programare; 
solicită ca fondurile necheltuite să fie 
disponibile pentru alte regiuni şi să nu se 
restituie statelor membre;

15. subliniază faptul că atât cofinanţarea, 
precum şi regula n+2, şi, respectiv, n+3 ar 
trebui să fie menţinute (cu excepţia 
primului an de programare), cu o posibilă 
prelungire a flexibilităţii pentru situaţiile 
excepţionale; solicită ca fondurile 
necheltuite să fie disponibile pentru alte 
regiuni şi să nu se restituie statelor 
membre;

Or. fr
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Amendamentul 85
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 15 

Proiectul de aviz Amendamentul

15. subliniază faptul că atât cofinanţarea, 
precum şi regula n+2, şi, respectiv, n+3 ar 
trebui să fie menţinute, cu o posibilă 
prelungire a flexibilităţii pentru situaţiile 
excepţionale care pot apărea în următoarea 
perioadă de programare; solicită ca 
fondurile necheltuite să fie disponibile 
pentru alte regiuni şi să nu se restituie 
statelor membre;

15. subliniază faptul că atât cofinanţarea, 
precum şi regula n+2, şi, respectiv, n+3 ar 
trebui să fie menţinute, cu o posibilă 
prelungire a flexibilităţii pentru situaţiile 
excepţionale care pot apărea în următoarea 
perioadă de programare; solicită ca 
fondurile dezangajate ca urmare a 
aplicării acestei norme să rămână în 
bugetul fondurilor de coeziune şi să nu se 
restituie statelor membre;

Or. es

Amendamentul 86
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 15 

Proiectul de aviz Amendamentul

15. subliniază faptul că atât cofinanţarea, 
precum şi regula n+2, şi, respectiv, n+3 ar 
trebui să fie menţinute, cu o posibilă 
prelungire a flexibilităţii pentru situaţiile 
excepţionale care pot apărea în următoarea 
perioadă de programare; solicită ca 
fondurile necheltuite să fie disponibile 
pentru alte regiuni şi să nu se restituie 
statelor membre;

15. subliniază faptul că atât cofinanţarea, 
precum şi regula n+2, şi, respectiv, n+3 ar 
trebui să fie menţinute, cu o posibilă 
prelungire a flexibilităţii pentru situaţiile 
excepţionale care pot apărea în următoarea 
perioadă de programare; consideră că 
nivelul de cofinanţare pentru următoarea 
perioadă de programare ar trebui să fie 
similar în termeni generali cu nivelul din 
perioada actuală; solicită ca fondurile 
necheltuite să fie disponibile pentru alte 
regiuni şi să nu se restituie statelor 
membre;

Or. fr
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Amendamentul 87
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proiect de aviz
Punctul 15 

Proiectul de aviz Amendamentul

15. subliniază faptul că atât cofinanţarea, 
precum şi regula n+2, şi, respectiv, n+3 ar 
trebui să fie menţinute, cu o posibilă 
prelungire a flexibilităţii pentru situaţiile 
excepţionale care pot apărea în următoarea 
perioadă de programare; solicită ca 
fondurile necheltuite să fie disponibile 
pentru alte regiuni şi să nu se restituie 
statelor membre;

15. subliniază faptul că atât cofinanţarea, 
precum şi regula n+2, şi, respectiv, n+3 ar 
trebui să fie menţinute, cu o posibilă 
prelungire a flexibilităţii pentru situaţiile 
excepţionale care pot apărea în următoarea 
perioadă de programare; solicită ca 
fondurile necheltuite să fie disponibile 
pentru alte regiuni şi să nu se restituie 
statelor membre, având în vedere 
dificultăţile privind asimilarea fondurilor 
UE cauzate de dificultăţile financiare din 
statele membre;

Or. el

Amendamentul 88
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 15 

Proiectul de aviz Amendamentul

15. subliniază faptul că atât cofinanţarea, 
precum şi regula n+2, şi, respectiv, n+3 ar 
trebui să fie menţinute, cu o posibilă 
prelungire a flexibilităţii pentru situaţiile 
excepţionale care pot apărea în următoarea 
perioadă de programare; solicită ca 
fondurile necheltuite să fie disponibile 
pentru alte regiuni şi să nu se restituie 
statelor membre;

15. subliniază faptul că atât cofinanţarea, 
precum şi regula n+2, şi, respectiv, n+3 ar 
trebui să fie menţinute, cu o posibilă 
prelungire a flexibilităţii pentru situaţiile 
excepţionale care pot apărea în următoarea 
perioadă de programare; solicită ca 
fondurile necheltuite să fie disponibile 
pentru regiunile din statul membru 
respectiv;

Or. en
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Amendamentul 89
Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 15 

Proiectul de aviz Amendamentul

15. subliniază faptul că atât cofinanţarea, 
precum şi regula n+2, şi, respectiv, n+3 ar 
trebui să fie menţinute, cu o posibilă 
prelungire a flexibilităţii pentru situaţiile 
excepţionale care pot apărea în următoarea 
perioadă de programare; solicită ca 
fondurile necheltuite să fie disponibile 
pentru alte regiuni şi să nu se restituie 
statelor membre;

15. subliniază faptul că atât cofinanţarea, 
precum şi regula n+2, şi, respectiv, n+3 ar 
trebui să fie menţinute, cu o posibilă 
prelungire a flexibilităţii pentru situaţiile 
excepţionale care pot apărea în următoarea 
perioadă de programare; solicită 
organizarea unor dezbateri privind 
posibilitatea ca fondurile necheltuite să fie 
disponibile pentru alte regiuni şi să nu se 
restituie statelor membre;

Or. en

Amendamentul 90
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch

Proiect de aviz
Punctul 15a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

15a. solicită să fie prezentată o propunere 
vizând aplicarea unor sancţiuni 
financiare mai stricte statelor membre 
care nu respectă criteriile de stabilitate şi 
propune în acest sens sancţiuni automate 
mai puternice;

Or. en

Amendamentul 91
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 16 
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Proiectul de aviz Amendamentul

16. reaminteşte faptul că finanţarea din 
cadrul politicii de coeziune nu ar trebui să 
fie utilizată ca un „instrument de pedeapsă” 
în cadrul Pactului de stabilitate şi de 
creştere; acest lucru ar fi contraproductiv 
pentru regiunile în cauză, statele membre şi 
UE;

16. reaminteşte faptul că finanţarea din 
cadrul politicii de coeziune nu ar trebui să 
fie utilizată ca un „instrument de pedeapsă” 
în cadrul Pactului de stabilitate şi de 
creştere; acest lucru ar fi contraproductiv 
pentru regiunile în cauză, statele membre şi 
UE; subliniază faptul că astfel de măsuri 
ar duce la un tratament inegal al statelor 
membre şi al regiunilor, deoarece ar 
penaliza cel mai mult statele membre şi 
regiunile cele mai sărace;

Or. en

Amendamentul 92
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 16 

Proiectul de aviz Amendamentul

16. reaminteşte faptul că finanţarea din 
cadrul politicii de coeziune nu ar trebui să 
fie utilizată ca un „instrument de pedeapsă” 
în cadrul Pactului de stabilitate şi de 
creştere; acest lucru ar fi contraproductiv 
pentru regiunile în cauză, statele membre şi 
UE;

16. reaminteşte faptul că finanţarea din 
cadrul politicii de coeziune nu ar trebui să 
fie utilizată ca un „instrument de pedeapsă” 
în cadrul Pactului de stabilitate şi de 
creştere; acest lucru ar fi contraproductiv 
pentru regiunile în cauză, statele membre şi 
UE şi contrar principiului solidarităţii 
europene consacrat în tratat;

Or. pt

Amendamentul 93
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch

Proiect de aviz
Punctul 16 

Proiectul de aviz Amendamentul

16. reaminteşte faptul că finanţarea din 
cadrul politicii de coeziune nu ar trebui să 

16. reaminteşte faptul că finanţarea din 
cadrul politicii de coeziune nu ar trebui să 
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fie utilizată ca un „instrument de pedeapsă” 
în cadrul Pactului de stabilitate şi de 
creştere; acest lucru ar fi contraproductiv 
pentru regiunile în cauză, statele membre 
şi UE;

fie utilizată ca un „instrument de pedeapsă” 
în cadrul Pactului de stabilitate şi de 
creştere; acest lucru ar fi contraproductiv 
pentru regiunile în cauză;

Or. en

Amendamentul 94
Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 16 

Proiectul de aviz Amendamentul

16. reaminteşte faptul că finanţarea din
cadrul politicii de coeziune nu ar trebui să 
fie utilizată ca un „instrument de pedeapsă” 
în cadrul Pactului de stabilitate şi de 
creştere; acest lucru ar fi contraproductiv 
pentru regiunile în cauză, statele membre şi 
UE;

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 95
Danuta Maria Hübner

Proiect de aviz
Punctul 16a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

16a. subliniază că eventualele norme de 
condiţionare ar trebui să se limiteze la 
cadrul măsurilor şi instrumentelor 
politicii de coeziune şi nu ar trebui să fie 
legate de respectarea altor instrumente, 
cum ar fi Pactul de stabilitate şi de 
creştere;

Or. en
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Amendamentul 96
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch

Proiect de aviz
Punctul 16a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

16a. recunoaşte faptul că neregulile în 
utilizarea fondurile structurale au loc cel 
mai des şi în special în statele membre 
care încalcă în mod repetat şi frecvent 
criteriile de stabilitate;

Or. en

Amendamentul 97
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch

Proiect de aviz
Punctul 16b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

16b. solicită ca, în cazul statelor membre 
în care încălcarea criteriilor de stabilitate 
coincide cu un număr ridicat de nereguli 
în utilizarea fondurilor structurale, să fie 
prezentată o propunere privind 
reglementarea automată, prin care aceste 
state să fie supuse unui control european 
sever în materie de utilizare şi de 
gestionare a fondurilor structurale ale 
UE;

Or. en

Amendamentul 98
Victor Boştinaru

Proiect de aviz
Punctul 17 

Proiectul de aviz Amendamentul

17. subliniază valoarea adăugată crescută 17. subliniază valoarea adăugată crescută 
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conferită Europei prin dimensiunea de 
solidaritate a politicii de coeziune; clarifică 
faptul că solidaritatea nu este o stradă cu 
sens unic, şi, prin urmare, subliniază 
faptul că toate regiunile din UE trebuie să 
aibă acces la politica de coeziune;

conferită Europei prin dimensiunea de 
solidaritate a politicii de coeziune; clarifică 
faptul că solidaritatea nu este o stradă cu 
sens unic, şi că, deşi eforturile trebuie să 
se concentreze în continuare pe regiunile 
cele mai defavorizate pentru a se reduce 
disparităţile, toate regiunile din UE trebuie 
să aibă acces la politica de coeziune;

Or. en

Amendamentul 99
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 17 

Proiectul de aviz Amendamentul

17. subliniază valoarea adăugată crescută 
conferită Europei prin dimensiunea de 
solidaritate a politicii de coeziune; clarifică 
faptul că solidaritatea nu este o stradă cu 
sens unic, şi, prin urmare, subliniază faptul 
că toate regiunile din UE trebuie să aibă 
acces la politica de coeziune;

17. subliniază valoarea adăugată crescută 
conferită Europei prin dimensiunea de 
solidaritate a politicii de coeziune; clarifică 
faptul că solidaritatea nu este o stradă cu 
sens unic, şi, prin urmare, subliniază faptul 
că toate regiunile din UE trebuie să aibă 
acces la politica de coeziune, având în 
vedere caracteristicile specifice ale
regiunilor insulare, muntoase şi cu o 
densitate scăzută a populaţiei;

Or. es

Amendamentul 100
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 18 

Proiectul de aviz Amendamentul

18. consideră că, pe lângă sprijinul 
acordat regiunilor, acest lucru permite 
sporirea vizibilităţii Uniunii Europene în 
această privinţă şi subliniază că o mai 
bună promovare în cadrul statelor 
membre ar putea evidenţia mult mai bine 

eliminat
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aceasta;

Or. en

Amendamentul 101
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

Proiect de aviz
Punctul 18 

Proiectul de aviz Amendamentul

18. consideră că, pe lângă sprijinul acordat 
regiunilor, acest lucru permite sporirea 
vizibilităţii Uniunii Europene în această 
privinţă şi subliniază că o mai bună 
promovare în cadrul statelor membre ar 
putea evidenţia mult mai bine aceasta;

18. consideră că, pe lângă sprijinul acordat 
regiunilor, acest lucru permite sporirea 
vizibilităţii Uniunii Europene în regiuni şi 
subliniază că o mai bună comunicare din 
partea tuturor părţilor implicate -
instituţiile europene, statele membre şi 
autorităţile locale - ar putea scoate în 
evidenţă şi mai mult valoarea adăugată a 
măsurilor europene;

Or. fr

Amendamentul 102
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 19 

Proiectul de aviz Amendamentul

19. subliniază cu fermitate că politica de 
coeziune este unica politică europeană 
care poate fi atât „inteligentă” şi 
„ecologică”, cât şi „integrativă” în cadrul 
strategiei UE 2020; indică faptul că 
aceasta demonstrează încă o dată în mod 
clar importanţa politicii de coeziune în 
ansamblul său şi refuză fragmentarea în 
linii bugetare diferite.

19. subliniază îndeosebi faptul că politica 
de coeziune, care este totodată inteligentă
şi favorabilă mediului, poate avea un rol 
crucial în realizarea obiectivelor UE 
2020, deşi aceasta nu este în niciun caz 
singura responsabilă pentru realizarea 
obiectivelor UE 2020, deoarece toate 
domeniile de politică trebuie să-şi aducă 
contribuţia în acest sens; indică faptul că 
aceasta demonstrează încă o dată în mod 
clar importanţa politicii de coeziune în 
ansamblul său şi refuză fragmentarea în 
linii bugetare diferite;
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Or. en

Amendamentul 103
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 19a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

19a. recomandă autorităților locale și 
regionale din statele membre să 
încurajeze parteneriatele pentru inovare 
la nivel local și regional prin sprijinirea 
dezvoltării capacității de cercetare și 
inovare a IMM-urilor, în vederea 
atingerii obiectivelor strategiei;

Or. ro


