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Amendamentul 1
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Propunere de rezoluție
Referirea 5a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Regulamentul (CE) 
nr. 1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 
2006 de stabilire a normelor de punere în 
aplicare a Regulamentului (CE) 
nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a 
anumitor dispoziții generale privind 
Fondul European de Dezvoltare 
Regională, Fondul Social European și 
Fondul de coeziune și a Regulamentului 
(CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind Fondul 
European de Dezvoltare Regională, în 
special articolul 7,

Or. en

Amendamentul 2
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Propunere de rezoluție
Referirea 5b (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Regulamentul (CE) 
nr. 397/2009 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 6 mai 2009 de 
modificare a Regulamentului (CE) 
nr. 1080/2006 privind Fondul European 
de Dezvoltare Regională în ceea ce 
privește eligibilitatea investițiilor în 
domeniul eficienței energetice și al 
energiei regenerabile în locuințe,

Or. en
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Amendamentul 3
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Propunere de rezoluție
Referirea 5c (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Regulamentul (UE) 
nr. 437/2010 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 19 mai 2010 de 
modificare a Regulamentului (CE) 
nr. 1080/2006 privind Fondul European 
de Dezvoltare Regională în ceea ce 
privește eligibilitatea investițiilor în 
domeniul locuințelor în favoarea 
comunităților marginalizate,

Or. en

Amendamentul 4
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Referirea 11 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere concluziile Consiliului 
privind raportul strategic pentru anul 2010 
al Comisiei referitor la punerea în aplicare 
a programelor politicii de coeziune 
adoptate de Consiliul Afaceri Externe la 
14 iunie 2010,

– având în vedere concluziile Consiliului 
privind raportul strategic pentru anul 2010 
al Comisiei referitor la punerea în aplicare 
a programelor politicii de coeziune 
adoptate de Consiliul Afaceri Generale la 
14 iunie 2010,

Or. en

Amendamentul 5
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Propunere de rezoluție
Referirea 12a (nouă) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere avizul Comitetului 
Economic și Social European din 14 iulie 
2010 privind „Modalități de consolidare a 
unui parteneriat eficient privind 
gestionarea programelor politicii de 
coeziune, pe baza unor bune practici din 
cadrul ciclului 2007-2013” (ECO/258),

Or. en

Amendamentul 6
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Propunere de rezoluție
Referirea 12b (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere documentul de lucru al 
Comisiei „Regiuni 2020 – o evaluare a 
viitoarelor provocări pentru regiunile 
UE” (SEC(2008)2868),

Or. en

Amendamentul 7
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Propunere de rezoluție
Referirea 12c (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea Comisiei 
intitulată „Contribuția politicii regionale 
la creșterea durabilă în Europa 2020” 
COM(2011)0017,

Or. en
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Amendamentul 8
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Referirea 14a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având in vedere raportul Comisiei 
pentru dezvoltare regională referitor la 
realizarea unei adevărate coeziuni 
teritoriale, sociale și economice în UE – o 
condiție sine qua non a competitivității 
globale (A7-0309/2010),

Or. ro

Amendamentul 9
Miroslav Mikolášik, Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Considerentul A 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(A) întrucât, în conformitate cu articolul 
174 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, în scopul promovării 
unei dezvoltări armonioase a întregii 
Uniuni, aceasta își concepe și pune în 
aplicare măsurile care conduc la 
consolidarea coeziunii sale economice, 
sociale și teritoriale;

(A) întrucât, în conformitate cu articolul 
174 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, în scopul promovării 
unei dezvoltări armonioase a întregii 
Uniuni, aceasta își concepe și pune în 
aplicare măsurile care conduc la 
consolidarea coeziunii sale economice, 
sociale și teritoriale, și, îndeosebi, 
Uniunea trebuie să își propună ca obiectiv 
să reducă discrepanțele dintre nivelurile 
de dezvoltare ale diferitelor regiuni și 
lipsa de dezvoltare a celor mai 
defavorizate regiuni, precum zone rurale, 
zone afectate de tranziția industrială, și 
regiuni care se confruntă cu un handicap 
natural sau demografic sever și 
permanent;

Or. en
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Amendamentul 10
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Considerentul A 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(A) întrucât, în conformitate cu articolul 
174 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, în scopul promovării 
unei dezvoltări armonioase a întregii 
Uniuni, aceasta își concepe și pune în 
aplicare măsurile care conduc la 
consolidarea coeziunii sale economice, 
sociale și teritoriale;

(A) întrucât, în conformitate cu articolul 
174 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, în scopul promovării 
unei dezvoltări armonioase a întregii 
Uniuni, aceasta își concepe și pune în 
aplicare măsurile care conduc la 
consolidarea coeziunii sale economice, 
sociale și teritoriale, ținând cont, în același 
timp, și de Strategia UE 2020 în vederea 
unei economii inteligente, durabile și 
incluzive;

Or. en

Amendamentul 11
Miroslav Mikolášik, Oldřich Vlasák, Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Considerentul B 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(B) întrucât dimensiunea strategică a 
politicii de coeziune care garantează 
coerența cu prioritățile Uniunii Europene 
este prevăzută și scoasă în evidență în 
cadrul Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 
al Consiliului (denumit în continuare: 
Regulamentul general), în Orientările 
strategice ale Comunității pentru coeziune 
(denumite în continuare Orientările 
strategice), în Cadrul de referință strategic 
național (NSRF) și în programele 
operaționale (PO);

(B) întrucât dimensiunea strategică a 
politicii de coeziune care garantează 
coerența cu prioritățile Uniunii Europene –
transformarea Europei și a regiunilor sale 
într-un loc mai atractiv pentru investiții și 
pentru ocuparea forței de muncă, 
îmbunătățirea cunoașterii și inovării 
pentru creșterea economică și crearea 
unui număr mai mare de locuri de muncă 
și de o calitate mai bună – este prevăzută 
și scoasă în evidență în cadrul 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al 
Consiliului (denumit în continuare  
Regulamentul general), în Orientările 
strategice ale Comunității pentru coeziune 
(denumite în continuare Orientările 
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strategice), în Cadrul de referință strategic 
național (NSRF) și în programele 
operaționale (PO);

Or. en

Amendamentul 12
Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(C) întrucât exercițiul de raportare 
strategică reprezintă un nou element al 
politicii de coeziune, care a fost introdus în 
perioada de programare curentă de 
Regulamentul general ca un instrument 
pentru examinarea punerii în aplicare a 
Orientărilor strategice, cu scopul de a 
crește conținutul strategic și de a promova 
transparența și responsabilitatea în cadrul 
politicii de coeziune,

(C) întrucât exercițiul de raportare 
strategică reprezintă un nou instrument al 
politicii de coeziune, care a fost introdus în 
perioada de programare curentă de 
Regulamentul general ca un instrument 
pentru examinarea punerii în aplicare a 
Orientărilor strategice, cu scopul de a 
crește conținutul strategic și de a promova 
transparența și responsabilitatea în cadrul 
politicii de coeziune și întrucât, cu ocazia 
planificării următoarei perioade de 
programare, trebuie desprinse concluzii 
de pe urma informațiilor și a 
experiențelor dobândite;

Or. de

Amendamentul 13
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Considerentul D 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(D) întrucât prioritizarea Lisabona (Lisbon 
earmarking) este exercițiul prin care 
subansambluri ale celor 86 de sisteme 
prioritare convenite au fost identificate ca 
fiind priorități specifice în cadrul Agendei 

(D) întrucât prioritizarea Lisabona (Lisbon 
earmarking) este exercițiul prin care 
subansambluri ale celor 86 de categorii de 
cheltuieli convenite au fost identificate ca 
fiind priorități specifice în cadrul Agendei 
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de la Lisabona pentru creștere economică 
și locuri de muncă și întrucât, pentru 
regiunile incluse în obiectivul de 
convergență, 47 de teme prioritare au fost 
identificate ca priorități speciale 
(earmarked priorities), în timp ce în 
regiunile incluse în obiectivul de 
competitivitate regională și ocupare a forței 
de muncă au fost identificate doar 33 de 
teme prioritare;

de la Lisabona pentru creștere economică 
și locuri de muncă și întrucât, pentru 
regiunile incluse în obiectivul de 
convergență, 47 de categorii de cheltuieli
au fost identificate ca priorități speciale 
(earmarked priorities), în timp ce în 
regiunile incluse în obiectivul de 
competitivitate regională și ocupare a forței 
de muncă au fost identificate doar 33 de 
categorii de cheltuieli;

Or. en

Amendamentul 14
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Fa) întrucât realizarea coeziunii 
teritoriale la nivel urban-rural va fi una 
dintre cele mai mari provocări în 
contextul propunerilor de elaborare a 
unor agende urbane ambițioase, așa cum 
este menționat în Concluziile celui de-al 
cincilea raport privind coeziunea 
economică, socială și teritorială: viitorul 
politicii de coeziune, dezvoltarea 
economică și socială fiind necesară 
pentru toți cetățenii, indiferent unde
locuiesc;

Or. ro

Amendamentul 15
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Fa) întrucât s-a constatat că 
globalizarea, schimbările demografice, 
schimbările climatice și chestiunile 
privind energia constituie provocări 
majore, care trebuie abordate urgent 
pentru a evita consecințele negative 
asupra dezvoltării regionale;

Or. en

Amendamentul 16
Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ga) întrucât, în timpul colectării de 
informații, statele membre se confruntau 
cu efectele crizei economice, iar unele 
dintre acestea s-au confruntat cu 
dificultăți inițiale la începutul perioadei 
de programare, și, întrucât, prin urmare, 
se speră ca raportul strategic 2012 să 
furnizeze mai multe date informative 
atunci când acesta va apărea;

Or. de

Amendamentul 17
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ga) întrucât politica de coeziune este 
determinantă în a asigura creșterea 
competitivității economice prin susținerea 



AM\855888RO.doc 11/57 PE458.491v01-00

RO

specificității regiunilor în conformitate cu 
nivelul lor de dezvoltare și prioritățile 
stabilite,

Or. ro

Amendamentul 18
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. felicită statele membre pentru eforturile 
pe care le-au depus pentru pregătirea 
primelor lor rapoarte strategice naționale, 
care s-au dovedit a fi o valoroasă sursă de 
informații privind punerea în aplicare;

1. felicită statele membre pentru eforturile 
pe care le-au depus pentru pregătirea 
primelor lor rapoarte strategice naționale, 
care s-au dovedit a fi o sursă de informații 
privind punerea în aplicare;

Or. en

Amendamentul 19
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. deplânge faptul că Comisia nu a 
furnizat informații cu privire la punerea 
în aplicare a obiectivelor orizontale 
precum dezvoltarea durabilă și integrarea 
perspectivei de gen;

Or. en
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Amendamentul 20
Franz Obermayr

Propunere de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că, la efectuarea analizelor 
comparative, ar trebui să se țină seama de 
faptul că cinci state membre și-au extras 
datele mai recent, iar un stat membru le-a 
extras la o dată anterioară; consideră că 
este mai adecvat să se compare progresele 
realizate de statele membre individuale cu 
media UE;

2. subliniază că, la efectuarea analizelor 
comparative, ar trebui să se țină seama de 
faptul că cinci state membre și-au extras 
datele mai recent, iar un stat membru le-a 
extras la o dată anterioară; consideră că 
este mai adecvat să se compare progresele 
realizate de statele membre individuale cu 
media UE; subliniază faptul că, pe viitor, 
ar trebui să existe o cerință fermă privind 
prezentarea de către toate statele membre 
a informațiilor lor la aceeași dată;

Or. de

Amendamentul 21
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că transparența la alocarea 
fondurilor promovează punerea în aplicare 
corectă și este o condiție prealabilă 
esențială pentru realizarea obiectivelor 
globale ale politicii de coeziune și, prin 
urmare, trebuie consolidată; este de opinie 
că stabilirea unor orientări comunitare și 
introducerea rapoartelor strategice ca un 
nou instrument au contribuit la creșterea 
răspunderii pentru realizarea obiectivelor 
politice;

3. consideră că transparența la alocarea 
fondurilor promovează punerea în aplicare 
corectă și este o condiție prealabilă 
esențială pentru realizarea obiectivelor 
globale ale politicii de coeziune și, prin 
urmare, trebuie consolidată; consideră cu 
fermitate că dezvăluirea listei cu 
beneficiarii reprezintă un instrument 
eficient de punere în aplicare, care trebuie 
continuată în același timp cu promovarea 
unei bune guvernanțe prin intermediul 
coerenței cu prioritățile Comunității; este 
de opinie că stabilirea unor orientări 
comunitare și introducerea rapoartelor 
strategice ca un nou instrument au 
contribuit la creșterea răspunderii pentru 
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realizarea obiectivelor politice;

Or. en

Amendamentul 22
Iosif Matula

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că transparența la alocarea 
fondurilor promovează punerea în aplicare 
corectă și este o condiție prealabilă 
esențială pentru realizarea obiectivelor 
globale ale politicii de coeziune și, prin 
urmare, trebuie consolidată; este de opinie 
că stabilirea unor orientări comunitare și 
introducerea rapoartelor strategice ca un 
nou instrument au contribuit la creșterea 
răspunderii pentru realizarea obiectivelor 
politice;

3. consideră că transparența la alocarea 
fondurilor promovează punerea în aplicare 
corectă și este o condiție prealabilă 
esențială pentru realizarea obiectivelor 
globale ale politicii de coeziune și, prin 
urmare, trebuie consolidată; este de opinie 
că stabilirea unor orientări comunitare și 
introducerea rapoartelor strategice ca un 
nou instrument au contribuit la creșterea 
răspunderii pentru realizarea obiectivelor 
politice; insistă asupra creșterii 
transparenței în toate etapele de finanțare 
a proiectelor realizate prin contribuția 
instrumentelor politicii de coeziune;

Or. ro

Amendamentul 23
Luís Paulo Alves

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază, totuși, importanța 
introducerii unei flexibilități sporite cu 
privire la normele care guvernează 
fondurile structurale în ceea ce privește 
criteriile de eligibilitate, definirea 
criteriilor în vederea alocării de resurse, 
rata de cofinanțare aplicabilă și domeniile 
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de acțiune, în conformitate cu elaborarea 
unui acord real, la mai multe niveluri, 
care să implice Comisia, statele membre și 
regiunile și care să fie orientat către 
rezultate;

Or. en

Amendamentul 24
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. constată cu satisfacție că, în temeiul 
rapoartelor, o sumă totală de 63 miliarde 
EUR a fost repartizată pentru proiecte care 
țin de prioritizarea Lisabona și că selecția 
proiectelor în cadrul prioritizării Lisabona 
se situează la același nivel sau este ceva 
mai rapidă decât selecția în cadrul altor 
acțiuni;

5. constată că, în temeiul rapoartelor, o 
sumă totală de 63 miliarde EUR a fost 
repartizată pentru proiecte care țin de 
prioritizarea Lisabona și că selecția 
proiectelor în cadrul prioritizării Lisabona 
se situează la același nivel sau este ceva 
mai rapidă decât selecția în cadrul altor 
acțiuni;

Or. en

Amendamentul 25
Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. constată cu satisfacție că, în temeiul 
rapoartelor, o sumă totală de 63 miliarde 
EUR a fost repartizată pentru proiecte care 
țin de prioritizarea Lisabona și că selecția 
proiectelor în cadrul prioritizării Lisabona 
se situează la același nivel sau este ceva 
mai rapidă decât selecția în cadrul altor 
acțiuni;

5. reiterează aprecierea sa față de 
eforturile naționale care au determinat 
alocarea unor cheltuieli pentru 
îndeplinirea obiectivelor Agendei de la 
Lisabona în valoare de, în medie, 65 % 
din fondurile disponibile destinate 
regiunilor aferente obiectivului 
„convergență” și de 82 % din fondurile 
destinate regiunilor aferente obiectivului 
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„competitivitate regională și ocuparea 
forței de muncă”, depășind nivelurile 
solicitate inițial; constată cu satisfacție că, 
în temeiul rapoartelor, o sumă totală de 63 
miliarde EUR a fost repartizată pentru 
proiecte care țin de prioritizarea Lisabona 
și că selecția proiectelor în cadrul 
prioritizării Lisabona se situează la același 
nivel sau este ceva mai rapidă decât 
selecția în cadrul altor acțiuni;

Or. en

Amendamentul 26
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. constată cu satisfacție că, în temeiul 
rapoartelor, o sumă totală de 63 miliarde 
EUR a fost repartizată pentru proiecte care 
țin de prioritizarea Lisabona și că selecția 
proiectelor în cadrul prioritizării Lisabona 
se situează la același nivel sau este ceva 
mai rapidă decât selecția în cadrul altor 
acțiuni;

5. constată cu satisfacție că, în temeiul 
rapoartelor, o sumă totală de 63 miliarde 
EUR a fost repartizată pentru proiecte care 
țin de prioritizarea Lisabona și că selecția 
proiectelor în cadrul prioritizării Lisabona 
se situează la același nivel sau este ceva 
mai rapidă decât selecția în cadrul altor 
acțiuni și, prin urmare, îndeamnă statele 
membre să continue pe viitor să aloce
resurse pentru proiecte care sprijină 
strategia privind competitivitatea;

Or. fi

Amendamentul 27

Eva-Britt Svensson în numele Comisiei FEMM
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. constată rolul Fondului social 
european conform prevederilor 
rapoartelor naționale; solicită statelor 
membre să pună în aplicare în mod 
eficient proiectele selecționate și să 
garanteze cofinanțarea necesară a 
proiectelor care vizează sprijinirea 
accesului echitabil la educație și formare, 
adaptat la nevoile femeilor în materie de 
reconciliere a vieții profesionale și de 
familie;

Or. en

Amendamentul 28

Eva-Britt Svensson în numele Comisiei FEMM
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 5b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. solicită statelor membre să 
înregistreze progrese cu privire la punerea 
în aplicare a măsurilor cofinanțate și a 
activităților care vizează să sprijine, la 
nivel regional, piețele forței de muncă 
prin reducerea segregării și a 
inegalităților dintre bărbați și femei, 
precum diferențele de remunerație și 
subreprezentarea femeilor în cadrul 
pozițiilor de luare a deciziilor, prin 
facilitarea reconcilierii între viața 
profesională și cea de familie și prin 
încurajarea schimbării locurilor de 
muncă precare cu locuri de muncă în 
cadrul cărora să se beneficieze de 
drepturi, având în vedere proporția 
semnificativă a femeilor care se confruntă 
cu locuri de muncă precare;
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Or. en

Amendamentul 29

Eva-Britt Svensson în numele Comisiei FEMM
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 5c (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5c. solicită statelor membre să utilizeze 
mai eficient fondurile alocate și să evite 
întârzierile cu privire la punerea în 
aplicare a activităților care vizează 
asigurarea de oportunități egale și 
încadrarea activă a femeilor pe piața 
forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 30
Oldřich Vlasák, Miroslav Mikolášik

Propunere de rezoluție
Punctul 6 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. constată că rata progreselor înregistrate 
în cazul temelor OSC este cea mai ridicată 
în cazul temei referitoare la dimensiunea 
teritorială (30 %), peste medie pentru 
„Îmbunătățirea cunoașterii și a inovării 
pentru creștere economică”, dar sub 27,1 % 
în cazul celorlalte două orientări și că, în 
plus, ratele de selecție sunt peste medie 
pentru proiectele care țin de prioritizarea 
Lisabona, atât în cazul obiectivului de 
convergență, cât și în cazul obiectivului de 
competitivitate regională și al celui de 
ocupare a forței de muncă, dar reprezintă 
numai 20,5 % în cazul obiectivului de 

6. constată că rata progreselor înregistrate 
în cazul temelor OSC este cea mai ridicată 
în cazul temei referitoare la dimensiunea 
teritorială (30 %), peste medie pentru 
„Îmbunătățirea cunoașterii și a inovării 
pentru creștere economică”, dar sub 27,1 % 
în cazul celorlalte două orientări și că, în 
plus, ratele de selecție sunt peste medie 
pentru proiectele care țin de prioritizarea 
Lisabona, atât în cazul obiectivului de 
convergență, cât și în cazul obiectivului de 
competitivitate regională și al celui de 
ocupare a forței de muncă, dar reprezintă 
numai 20,5 % în cazul obiectivului de 
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cooperare teritorială europeană; regretă 
faptul că, în lipsa unor indicatori de 
realizare și de rezultat pentru toate statele 
membre, analiza performanței politicii, 
astfel cum a fost prezentată în raportul 
strategic, s-a dovedit a avea limitări 
importante;

cooperare teritorială europeană; regretă 
faptul că, în lipsa unor indicatori de 
realizare și de rezultat pentru toate statele 
membre, analiza performanței politicii, 
astfel cum a fost prezentată în raportul 
strategic, s-a dovedit a avea limitări 
importante; prin urmare, solicită Comisiei 
să își revizuiască cerințele privind sarcina 
de raportare administrativă și solicită 
statelor membre să dea dovadă de mai 
multă disciplină cu privire la furnizarea 
de informații referitoare la punerea în 
aplicare a programului;

Or. cs

Amendamentul 31
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 6 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. constată că rata progreselor înregistrate 
în cazul temelor OSC este cea mai ridicată 
în cazul temei referitoare la dimensiunea 
teritorială (30 %), peste medie pentru 
„Îmbunătățirea cunoașterii și a inovării 
pentru creștere economică”, dar sub 27,1 % 
în cazul celorlalte două orientări și că, în 
plus, ratele de selecție sunt peste medie 
pentru proiectele care țin de prioritizarea 
Lisabona, atât în cazul obiectivului de 
convergență, cât și în cazul obiectivului de 
competitivitate regională și al celui de 
ocupare a forței de muncă, dar reprezintă 
numai 20,5 % în cazul obiectivului de 
cooperare teritorială europeană; regretă 
faptul că, în lipsa unor indicatori de 
realizare și de rezultat pentru toate statele 
membre, analiza performanței politicii, 
astfel cum a fost prezentată în raportul 
strategic, s-a dovedit a avea limitări 
importante;

6. constată că rata progreselor înregistrate 
în cazul temelor OSC este cea mai ridicată 
în cazul temei referitoare la dimensiunea 
teritorială (30 %), peste medie pentru 
„Îmbunătățirea cunoașterii și a inovării 
pentru creștere economică”, dar sub 27,1 % 
în cazul celorlalte două orientări și că, în 
plus, ratele de selecție sunt peste medie 
pentru proiectele care țin de prioritizarea 
Lisabona, atât în cazul obiectivului de 
convergență, cât și în cazul obiectivului de 
competitivitate regională și al celui de 
ocupare a forței de muncă, dar reprezintă 
numai 20,5 % în cazul obiectivului de 
cooperare teritorială europeană; regretă 
faptul că, în lipsa unor indicatori de 
realizare și de rezultat pentru toate statele 
membre, analiza performanței politicii, 
astfel cum a fost prezentată în raportul 
strategic, s-a dovedit a avea limitări 
importante; salută, prin urmare, 
înființarea unei echipe de lucru care să 
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stabilească indicatori de performanță și 
așteaptă cu interes propunerile Comisiei 
în vederea lansării unei dezbateri;

Or. fi

Amendamentul 32
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază faptul că au fost sprijinite 
proiecte care nu respectă acquis-ul 
comunitar, iar Comisia nu a acordat 
suficientă atenție acestui fapt;

Or. de

Amendamentul 33
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Propunere de rezoluție
Punctul 6b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. salută includerea cheltuielilor pentru 
investiții în proiecte rentabile în materie 
de eficiență energetică și de energie din 
surse regenerabile pentru construirea de 
locuințe și pentru proiecte de locuințe 
destinate comunităților marginalizate din 
cadrul programului, măsură care este 
pusă în aplicare cu succes în multe 
regiuni; recomandă Comisiei să continue 
această abordare;

Or. de
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Amendamentul 34
Luís Paulo Alves

Propunere de rezoluție
Punctul 7 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. regretă întârzierile din cadrul procesului 
de selecție a proiectelor în domenii 
strategice precum cel feroviar, anumite 
investiții energetice și de mediu, economia 
digitală, incluziunea socială, guvernanța și 
consolidarea capacităților și solicită o 
analiză temeinică a motivelor care au stat 
la baza acestor întârzieri; subliniază, pe de 
altă parte, un grad mai ridicat de absorbție 
a proiectelor de mediu în cadrul 
programelor de cooperare teritorială 
europeană și atrage atenția asupra valorii 
adăugate clare pe care o are cooperarea în 
acest context;

7. regretă întârzierile din cadrul procesului 
de selecție a proiectelor în domenii 
strategice precum cel feroviar, anumite 
investiții energetice și de mediu, economia 
digitală, incluziunea socială, guvernanța și 
consolidarea capacităților și solicită o 
analiză temeinică a motivelor care au stat 
la baza acestor întârzieri și invită, de 
asemenea, statele membre să își implice 
regiunile în vederea unei monitorizări mai 
atente a domeniilor în cadrul cărora 
eforturile trebuie consolidate; subliniază, 
pe de altă parte, un grad mai ridicat de 
absorbție a proiectelor de mediu în cadrul 
programelor de cooperare teritorială 
europeană și atrage atenția asupra valorii 
adăugate clare pe care o are cooperarea în 
acest context;

Or. pt

Amendamentul 35
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. salută stabilirea de către Comisie a 
modului în care autoritățile naționale, 
regionale și locale pot ajusta programele 
actuale ale politicii regionale la 
obiectivele UE 2020 privind dezvoltarea 
durabilă și pot facilita dezvoltarea unei 
economii competitive, eficiente din 
punctul de vedere al resurselor, cu emisii 
scăzute de carbon și rezistentă la 
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schimbările climatice; solicită statelor 
membre să acționeze prompt, să 
investească mai mult în dezvoltarea 
durabilă și să utilizeze fondurile într-un 
mod mai eficient;

Or. en

Amendamentul 36
Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. salută stabilirea de către Comisie a 
modului în care autoritățile naționale, 
regionale și locale pot ajusta programele 
actuale ale politicii regionale la 
obiectivele UE 2020 privind dezvoltarea 
durabilă și pot facilita dezvoltarea unei 
economii competitive, eficiente din 
punctul de vedere al resurselor, cu emisii 
scăzute de carbon și rezistentă la 
schimbările climatice; solicită statelor 
membre să acționeze prompt, să 
investească mai mult în dezvoltarea 
durabilă și să utilizeze fondurile într-un 
mod mai eficient;

Or. de

Amendamentul 37
Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. consideră că trebuie luate cât mai 
repede măsuri corective în vederea 
îmbunătățirii performanței slabe din 
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cadrul anumitor domenii prioritare; în 
acest context, solicită satelor membre să 
depună eforturi pentru a îmbunătăți 
procesul de selecționare a proiectelor în 
domeniul temelor amânate și să 
accelereze punerea în aplicare a tuturor 
proiectelor selecționate astfel încât să 
evite riscul de a nu duce la îndeplinire 
obiectivele stabilite;

Or. en

Amendamentul 38
Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 7b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. consideră că este nevoie de 
selecționarea și punerea în aplicare 
rapidă a proiectelor, îndeosebi pentru 
activitățile care vizează îmbunătățirea 
capitalului uman, sprijinirea piețelor 
forței de muncă și sporirea incluziunii 
sociale în vederea combaterii 
consecințelor negative ale crizei 
economice;

Or. en

Amendamentul 39
Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 7c (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7c. subliniază că diferite state membre au 
confirmat faptul că disciplina impusă de 
exercițiul de alocare a îmbunătățit 
calitatea și orientarea programelor; în 
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plus, statele membre au considerat în mod 
unanim că menținerea priorităților 
fundamentale ale cadrelor de referință 
strategice naționale și ale programelor 
operaționale ale acestora, în strânsă 
conexiune cu Strategia de la Lisabona, 
reprezintă cel mai bun instrument în 
vederea abordării crizei, și au reconfirmat 
relevanța obiectivelor pe termen mediu și 
lung stabilite în cadrul acestor 
documente; 

Or. en

Amendamentul 40
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază faptul că selectarea și punerea 
în aplicare eficace a proiectelor din 
anumite domenii este îngreunată de lipsa 
unor condiții prealabile relevante, cum ar fi
lipsa unor priorități naționale clare în 
anumite domenii de intervenție, 
transpunerea cu întârziere a legislației UE 
și lipsa de capacități instituționale și 
administrative;

8. subliniază faptul că selectarea și punerea 
în aplicare eficace a proiectelor din 
anumite domenii este îngreunată de lipsa 
unor condiții prealabile relevante, cum ar fi 
proceduri de aplicare mai simple la nivel 
național, priorități naționale clare în 
anumite domenii de intervenție, 
transpunerea cu întârziere a legislației UE,
capacități instituționale și administrative
consolidate și norme mai simple pentru 
instrumentele de inginerie financiară;

Or. en

Amendamentul 41
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 8 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază faptul că selectarea și punerea 
în aplicare eficace a proiectelor din 
anumite domenii este îngreunată de lipsa 
unor condiții prealabile relevante, cum ar fi 
lipsa unor priorități naționale clare în 
anumite domenii de intervenție, 
transpunerea cu întârziere a legislației UE 
și lipsa de capacități instituționale și 
administrative;

8. subliniază faptul că selectarea și punerea 
în aplicare eficace a proiectelor din 
anumite domenii este îngreunată de lipsa 
unor condiții prealabile relevante, cum ar fi 
lipsa unor priorități naționale clare în 
anumite domenii de intervenție, 
transpunerea cu întârziere a legislației UE,
lipsa de capacități instituționale și 
administrative și o birocrație excesivă la 
nivel național;

Or. fi

Amendamentul 42
Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază faptul că selectarea și punerea 
în aplicare eficace a proiectelor din 
anumite domenii este îngreunată de lipsa 
unor condiții prealabile relevante, cum ar fi 
lipsa unor priorități naționale clare în 
anumite domenii de intervenție, 
transpunerea cu întârziere a legislației UE 
și lipsa de capacități instituționale și 
administrative;

8. subliniază faptul că selectarea și punerea 
în aplicare eficace a proiectelor din 
anumite domenii este îngreunată de lipsa 
unor condiții prealabile relevante, cum ar fi 
lipsa unor priorități naționale clare în 
anumite domenii de intervenție, 
transpunerea cu întârziere a legislației UE 
și lipsa de capacități instituționale și 
administrative; solicită, prin urmare, 
statelor membre și regiunilor să faciliteze 
punerea în aplicare a politicii prin 
abordarea acestor provocări și, îndeosebi, 
prin îmbunătățirea cadrului legal în 
domeniul ajutoarelor de stat, al 
achizițiilor publice și al normelor de 
mediu și să urmărească adoptarea de 
reforme instituționale;

Or. en
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Amendamentul 43
Iosif Matula

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază faptul că selectarea și punerea 
în aplicare eficace a proiectelor din 
anumite domenii este îngreunată de lipsa 
unor condiții prealabile relevante, cum ar fi 
lipsa unor priorități naționale clare în 
anumite domenii de intervenție,
transpunerea cu întârziere a legislației UE 
și lipsa de capacități instituționale și 
administrative;

8. subliniază faptul că selectarea și punerea 
în aplicare eficace a proiectelor din 
anumite domenii este îngreunată de lipsa 
unor condiții prealabile relevante, cum ar fi 
lipsa unor priorități naționale clare în 
anumite domenii de intervenție, 
transpunerea cu întârziere a legislației UE 
și lipsa de capacități instituționale și 
administrative; în vederea viitoarelor 
contracte de parteneriat pentru dezvoltare
și investiții, invită statele membre să 
implice nivelurile local și regional încă de 
la început în procesul de definire a 
priorităților de investiții în funcție de 
obiectivele privind potențialul de 
dezvoltare;

Or. ro

Amendamentul 44
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reamintește cu regret faptul că 
întârzierile majore la punerea în aplicare a 
politicii rezultă în principal din cauza 
următorilor factori: încheierea cu întârziere 
a negocierilor pentru cadrul financiar 
multianual și pentru pachetul legislativ al 
politicii, ceea ce duce la finalizarea cu 
întârziere a strategiilor naționale și a 
programelor operaționale, modificări ale 
normelor privind controlul financiar, 
suprapuneri cu încheierea perioadei 2000-

9. reamintește cu regret faptul că 
întârzierile majore la punerea în aplicare a 
politicii rezultă în principal din cauza 
următorilor factori: încheierea cu întârziere 
a negocierilor pentru cadrul financiar 
multianual și pentru pachetul legislativ al 
politicii, ceea ce duce la finalizarea cu 
întârziere a strategiilor naționale și a 
programelor operaționale, modificări ale 
normelor privind controlul financiar și 
criteriile de evaluare impuse la nivel 
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2006 și cantitatea redusă de resurse publice 
disponibile pentru cofinanțare în statele 
membre;

național, suprapuneri cu încheierea 
perioadei 2000-2006 și cantitatea redusă de 
resurse publice disponibile pentru 
cofinanțare în statele membre;

Or. en

Amendamentul 45
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază că deficiența informațiilor 
cele mai recente, face ca planificarea 
pentru următoarea perioadă de 
programare să nu fie susținută în mod 
real de datele statistice;

Or. ro

Amendamentul 46

Eva-Britt Svensson în numele Comisiei FEMM
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. solicită Comisiei și statelor membre 
să promoveze acțiuni în vederea realizării 
unei raportări strategice mai bune privind 
punerea în aplicare a programelor 
politicii de coeziune, pe baza unor 
informații comparative și sigure 
diferențiate, după caz, în funcție de gen, și 
a unui set de indicatori de bază comuni;

Or. en
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Amendamentul 47
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. deplânge faptul că există puține 
probe cu privire la punerea în aplicare a 
principiului parteneriatului, care 
reprezintă un factor strategic 
fundamental pentru angajamentul 
politicii pe teren; solicită Comisiei să 
analizeze și să evalueze calitatea 
implicării partenerilor luând în 
considerare, de asemenea, eforturile 
depuse de Comitetul Economic și Social 
European cu privire la un parteneriat 
eficient în cadrul politicii de coeziune; 
reamintește statelor membre și regiunilor 
că parteneriatul conduce la simplificare, 
în special a procedurii de selecționare a 
proiectelor;

Or. en

Amendamentul 48
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază faptul că, în contextul 
crizei financiare și economice globale și 
al actualei încetiniri economice, politica 
regională a UE reprezintă un instrument 
fundamental, contribuind în mod decisiv 
la planul european de redresare 
economică, constituind cea mai mare 
sursă comunitară de investiții din 
economia reală și furnizând un sprijin 
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remarcabil investițiilor publice, inclusiv la 
nivel regional și local; constată că este 
esențială combaterea crizei economice în 
vederea realizării unei dezvoltări durabile 
pe termen lung prin consolidarea
competitivității, a forței de muncă și a 
atractivității regiunilor europene;

Or. el

Amendamentul 49
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 10b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. ia act de faptul că fondurile 
structurale constituie instrumente solide, 
destinate sprijinirii regiunilor în vederea 
restructurării economice și sociale a 
acestora și în vederea promovării unei 
coeziuni și a unei solidarități economice, 
sociale și teritoriale, precum și în vederea 
punerii în aplicare a planului european 
de redresare economică și, în special, în 
vederea dezvoltării competitivității și 
creării de locuri de muncă; acesta este 
motivul pentru care sprijină utilizarea 
sistematică și eficientă a acestora; 

Or. el

Amendamentul 50
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 11 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută publicarea documentului de 
lucru al serviciilor Comisiei intitulat 

11. salută publicarea documentului de 
lucru al serviciilor Comisiei intitulat 



AM\855888RO.doc 29/57 PE458.491v01-00

RO

„Politica de coeziune: răspunsul la criza 
economică, o revizuire a punerii în aplicare 
a măsurilor politicii de coeziune adoptate 
în sprijinul planului european de redresare 
economică”; subliniază că această revizuire 
se bazează în primul rând pe informațiile 
furnizate în rapoartele strategice naționale;

„Politica de coeziune:  răspunsul la criza 
economică, o revizuire a punerii în aplicare 
a măsurilor politicii de coeziune adoptate 
în sprijinul planului european de redresare 
economică”; subliniază că această revizuire 
se bazează în primul rând pe informațiile 
furnizate în rapoartele strategice naționale;
solicită Comisiei să adopte măsurile 
necesare în vederea garantării faptului că 
informațiile furnizate de statele membre 
sunt conforme cu realitatea la nivel 
național;

Or. en

Amendamentul 51
Maurice Ponga, Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. constată că actualul cadru al politicii de 
coeziune permite o reacție flexibilă și 
adecvată la mediul socio-economic care se 
deteriorează rapid; subliniază că statele 
membre au apreciat posibilitatea ca 
măsurile de ieșire din criză să fie adaptate 
la nevoile lor specifice;

12. constată că actualul cadru al politicii de 
coeziune permite o reacție flexibilă și 
adecvată la mediul socio-economic care se 
deteriorează rapid; subliniază că statele 
membre au apreciat posibilitatea ca 
măsurile de ieșire din criză să fie adaptate 
la nevoile lor specifice; solicită, cu toate 
acestea, o flexibilitate sporită a normelor 
pentru a face posibilă combaterea 
crizelor;

Or. fr

Amendamentul 52
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Punctul 12 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. constată că actualul cadru al politicii de 
coeziune permite o reacție flexibilă și 
adecvată la mediul socio-economic care se 
deteriorează rapid; subliniază că statele 
membre au apreciat posibilitatea ca 
măsurile de ieșire din criză să fie adaptate 
la nevoile lor specifice;

12. constată că actualul cadru al politicii de 
coeziune permite o reacție flexibilă și 
adecvată la mediul socio-economic care se 
deteriorează rapid; subliniază că statele 
membre au apreciat posibilitatea ca 
măsurile de ieșire din criză să fie adaptate 
la nevoile lor specifice; solicită o 
selecționare mai rapidă a proiectelor, în 
special în cazul proiectelor care pot 
contribui la combaterea crizei economice;

Or. pt

Amendamentul 53
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. constată că actualul cadru al politicii de 
coeziune permite o reacție flexibilă și 
adecvată la mediul socio-economic care se 
deteriorează rapid; subliniază că statele 
membre au apreciat posibilitatea ca 
măsurile de ieșire din criză să fie adaptate 
la nevoile lor specifice;

12. constată că actualul cadru al politicii de 
coeziune permite o reacție flexibilă și 
adecvată la mediul socio-economic care se 
deteriorează rapid; subliniază că statele 
membre au apreciat posibilitatea ca 
măsurile de ieșire din criză să fie adaptate 
la nevoile lor specifice; deplânge faptul că, 
datorită complexității normelor impuse la 
nivel național, câteva dintre statele 
membre afectate cel mai grav de criza 
economică nu au reușit să utilizeze aceste 
fonduri în funcție de nevoile lor reale; 

Or. en

Amendamentul 54
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 12 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. constată că actualul cadru al politicii de 
coeziune permite o reacție flexibilă și 
adecvată la mediul socio-economic care se 
deteriorează rapid; subliniază că statele 
membre au apreciat posibilitatea ca 
măsurile de ieșire din criză să fie adaptate 
la nevoile lor specifice;

12. constată că actualul cadru al politicii de 
coeziune permite o reacție flexibilă și 
adecvată la mediul socio-economic care se 
deteriorează rapid; subliniază că statele 
membre au apreciat posibilitatea ca 
măsurile de ieșire din criză să fie adaptate 
la nevoile lor specifice; încurajează statele 
membre să utilizeze toate măsurile puse la 
dispoziție de Comisie pentru a asigura o 
reacție potrivită;

Or. ro

Amendamentul 55
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. atrage atenția asupra legăturilor 
importante create între obiectivele politicii 
de coeziune și reformele sectoriale în 
domenii precum educația, știința, 
cercetarea, sănătatea și afacerile;

Or. es

Amendamentul 56
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 13 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. ia act de dificultatea măsurării 
impactului global al măsurilor specifice 
legate de politica de coeziune în cadrul 
planului european de redresare economică 

13. subliniază importanța depunerii unor 
eforturi suplimentare în vederea măsurării 
impactului global al măsurilor specifice 
legate de politica de coeziune, în pofida 
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și regretă faptul că, prin urmare, revizuirea 
poate oferi doar informații limitate despre 
exemple concrete la nivel național; cu toate 
acestea, salută analiza privind bunele 
practici și primele concluzii prezentate în 
raport;

faptului că acest lucru este dificil, în 
cadrul planului european de redresare 
economică și regretă faptul că, prin urmare, 
revizuirea poate oferi doar informații 
limitate despre exemple concrete la nivel 
național; cu toate acestea, salută analiza 
privind bunele practici și primele concluzii 
prezentate în raport;

Or. es

Amendamentul 57
Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. consideră că semnele care indică 
redresarea în urma crizei sunt slabe, iar 
în următorii ani Europa, trebuie să își 
abordeze slăbiciunile structurale, de 
asemenea, prin intervenții privind politica 
de coeziune; subliniază, prin urmare, 
nevoia privind o analiză temeinică a 
impactului măsurilor care vizează 
combaterea crizei;

Or. en

Amendamentul 58
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază faptul că, în vederea 
abordării crizei, este nevoie de investiții în 
cercetare și dezvoltare, în inovare, în 
educație și în tehnologii care să utilizeze 
în mod eficient resursele, care vor aduce, 
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de asemenea, beneficii și sectoarelor 
tradiționale, zonelor rurale și economiilor 
serviciilor în vederea atingerii unor 
niveluri sporite privind aptitudinile și 
competitivitatea și, prin urmare, vor 
consolida coeziunea economică, socială și 
teritorială; constată că este necesară 
furnizarea unui mecanism de finanțare 
accesibil în cadrul căruia fondurile 
structurale joacă un rol fundamental;

Or. el

Amendamentul 59
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 14 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. împărtășește opinia Consiliului 
exprimată în concluziile Consiliului 
privind Raportul strategic pentru anul 2010 
în ceea ce privește valoarea adăugată reală 
generată de o abordare strategică unică și 
norme comune de punere în aplicare 
pentru FEDER, FSE și fondul de coeziune; 
subliniază, de asemenea, necesitatea, în 
perioada post-criză, de a consolida 
bugetele publice și de a crește sinergiile și 
impactul tuturor surselor de finanțare 
disponibile (instrumente UE, naționale, 
BEI) printr-o coordonare eficace;

14. împărtășește opinia Consiliului 
exprimată în concluziile Consiliului 
privind Raportul strategic pentru anul 2010 
în ceea ce privește valoarea adăugată reală 
generată de o abordare strategică unică 
pentru FEDER, FSE și fondul de coeziune;
reamintește că fiecare fond are nevoie de 
propriile sale norme în vederea unor 
intervenții eficiente pe teren în situații 
specifice; subliniază, de asemenea, 
necesitatea, în perioada post-criză, de a 
consolida bugetele publice și de a crește 
sinergiile și impactul tuturor surselor de 
finanțare disponibile (instrumente UE, 
naționale, BEI) printr-o coordonare 
eficace;

Or. en
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Amendamentul 60
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Punctul 14 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. împărtășește opinia Consiliului 
exprimată în concluziile Consiliului 
privind Raportul strategic pentru anul 2010 
în ceea ce privește valoarea adăugată reală 
generată de o abordare strategică unică și 
norme comune de punere în aplicare pentru 
FEDER, FSE și fondul de coeziune; 
subliniază, de asemenea, necesitatea, în 
perioada post-criză, de a consolida 
bugetele publice și de a crește sinergiile și 
impactul tuturor surselor de finanțare 
disponibile (instrumente UE, naționale, 
BEI) printr-o coordonare eficace;

14. împărtășește opinia Consiliului 
exprimată în concluziile Consiliului 
privind Raportul strategic pentru anul 2010 
în ceea ce privește valoarea adăugată reală 
generată de o abordare strategică și 
integrată unică și norme comune de punere 
în aplicare pentru fondurile cu o orientare 
structurală; subliniază, de asemenea, 
necesitatea, în perioada post-criză, de a 
consolida bugetele publice și de a crește 
sinergiile și impactul tuturor surselor de 
finanțare disponibile (instrumente UE, 
naționale, BEI) printr-o coordonare 
eficace;

Or. pt

Amendamentul 61
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 14 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. împărtășește opinia Consiliului 
exprimată în concluziile Consiliului 
privind Raportul strategic pentru anul 2010 
în ceea ce privește valoarea adăugată reală 
generată de o abordare strategică unică și 
norme comune de punere în aplicare pentru 
FEDER, FSE și fondul de coeziune; 
subliniază, de asemenea, necesitatea, în 
perioada post-criză, de a consolida 
bugetele publice și de a crește sinergiile și 
impactul tuturor surselor de finanțare 
disponibile (instrumente UE, naționale, 
BEI) printr-o coordonare eficace;

14. împărtășește opinia Consiliului 
exprimată în concluziile Consiliului 
privind Raportul strategic pentru anul 2010 
în ceea ce privește valoarea adăugată reală 
generată de o abordare strategică unică și 
norme comune de punere în aplicare pentru 
FEDER, FSE și fondul de coeziune; 
subliniază, de asemenea, necesitatea, în 
perioada post-criză, de a consolida 
bugetele publice și de a crește sinergiile și 
impactul tuturor surselor de finanțare 
disponibile (instrumente UE, naționale, 
BEI) printr-o coordonare eficace, în 
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vederea sprijinirii antreprenoriatului, 
IMM-urilor și organismelor care depun 
eforturi pentru realizarea unei economii 
sociale, incluzive, cu scopul de a-și spori 
competitivitatea și, în consecință, 
potențialul de a crea locuri de muncă, și a 
facilitării accesului acestora la 
instrumente de inginerie financiară 
(Jaspers, Jeremie, Jessica, Jasmine);

Or. el

Amendamentul 62
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. recunoaște că, prin dispozițiile 
referitoare la allocarea fondurilor pentru 
perioada 2007-2013, politica de coeziune 
este mai bine orientată în vederea creării 
de sinergii cu politicile de cercetare și 
inovare și că, în același timp, 
dimensiunea teritorială a devenit din ce în 
ce mai importantă în cadrul FP7 și PIC;

Or. en

Amendamentul 63
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 14b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. întrucât complexitatea provocărilor 
actuale necesită o combinație integrată a 
acestor politici; sinergia între instrumente 
este esențială pentru ca acestea să se 
consolideze reciproc și să sprijine punerea 
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în aplicare durabilă a proiectelor de 
cercetare și inovare, valorificând într-o 
mai mare măsură rezultatele cercetării 
sub formă de idei de produse concrete în 
regiuni; 

Or. en

Amendamentul 64
Maurice Ponga, Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază valoarea adăugată pe care o 
au în special mai multe sinergii între 
FEDER și FSE, deoarece experiența 
demonstrează în mod clar că performanțele 
pozitive ale programelor finanțate de FSE 
sunt esențiale pentru a maximiza 
eficacitatea finanțării acțiunilor economice 
din FEDER;

15. subliniază valoarea adăugată pe care o 
au în special mai multe sinergii între 
FEDER și FSE și componenta privind 
dezvoltarea rurală a FEADR; constată că
experiența demonstrează în mod clar că 
performanțele pozitive ale programelor 
finanțate de FSE sunt esențiale pentru a 
maximiza eficacitatea finanțării acțiunilor 
economice din FEDER;

Or. fr

Amendamentul 65
Oldřich Vlasák, Miroslav Mikolášik

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază valoarea adăugată pe care o 
au în special mai multe sinergii între 
FEDER și FSE, deoarece experiența 
demonstrează în mod clar că performanțele 
pozitive ale programelor finanțate de FSE 
sunt esențiale pentru a maximiza 
eficacitatea finanțării acțiunilor economice 
din FEDER;

15. subliniază valoarea adăugată pe care o 
au în special mai multe sinergii între 
FEDER și FSE, deoarece experiența 
demonstrează în mod clar că performanțele 
pozitive ale programelor finanțate de FSE 
sunt esențiale pentru a maximiza 
eficacitatea finanțării acțiunilor economice 
din FEDER; ia act, de asemenea, de faptul 
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că este nevoie de o coordonare sporită 
între instrumentele politicii de coeziune și 
instrumentele politicii de dezvoltare 
rurală, deoarece obținerea mai multor 
sinergii între FEDER și FEADR 
constituie un obiectiv la fel de important;

Or. cs

Amendamentul 66
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază valoarea adăugată pe care o 
au în special mai multe sinergii între 
FEDER și FSE, deoarece experiența 
demonstrează în mod clar că performanțele 
pozitive ale programelor finanțate de FSE 
sunt esențiale pentru a maximiza 
eficacitatea finanțării acțiunilor economice 
din FEDER;

15. subliniază valoarea adăugată pe care o 
au în special mai multe sinergii între 
FEDER și FSE, deoarece experiența 
demonstrează în mod clar că performanțele 
pozitive ale programelor finanțate de FSE 
sunt esențiale pentru a maximiza 
eficacitatea finanțării acțiunilor economice 
din FEDER; subliniază potențialul 
finanțării încrucișate, care încă nu este 
exploatat pe deplin;

Or. en

Amendamentul 67
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. susține necesitatea corelării 
resurselor politicii regionale cu cele ale 
politicii de cercetare și a altor tipuri de 
politici, reamintind faptul că efectele 
fiecărui tip de intervenție se fac simțite la 
nivel local și regional, coordonarea 
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acestora pentru obținerea unei dezvoltări 
durabile fiind o adevărată provocare;

Or. ro

Amendamentul 68
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. consideră necesară realizarea unei 
colaborări la nivel local, regional și 
național astfel încât resursele alocate 
politicii de dezvoltare regională și cele 
alocate politicii agricole comune –
dezvoltare rurală să fie complementare în 
contextul realizării coeziunii teritoriale;

Or. ro

Amendamentul 69
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază beneficiile care pot rezulta 
de pe urma unei sinergii mai bune între 
fondurile de coeziune, politicile sectoriale 
și componenta externă a politicilor 
comunitare;

Or. en
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Amendamentul 70
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 16 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. ia act de faptul că monitorizarea și 
evaluarea ar trebui să stimuleze învățarea 
politicilor și, împreună cu controlul
financiar, ar trebui să constituie un 
stimulent pentru îmbunătățirea calității 
performanței;

16. subliniază faptul că asistența tehnică,
monitorizarea și evaluarea stimulează
învățarea politicilor și, împreună cu un 
control financiar eficient, vor constitui un 
stimulent pentru îmbunătățirea calității 
performanței;

Or. en

Amendamentul 71
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Punctul 17 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. regretă faptul că numai 19 state 
membre au prezentat rapoarte cu privire la 
indicatorii de bază și, prin urmare, în 
această etapă, nu se poate avea o primă 
imagine clară, la nivel european, a 
impactului pe teren a politicii; încurajează 
în mod ferm statele membre să utilizeze 
indicatori de bază în următoarea rundă a 
exercițiului de raportare strategică în 2012-
2013;

17. regretă faptul că numai 19 state 
membre au prezentat rapoarte cu privire la 
indicatorii de bază și, prin urmare, în 
această etapă, nu se poate avea o primă 
imagine clară, la nivel european, a 
impactului pe teren a politicii; încurajează 
în mod ferm statele membre să utilizeze 
indicatori de bază în următoarea rundă a 
exercițiului de raportare strategică în 2012-
2013; insistă asupra faptului că viitoarele 
rapoarte trebuie să se concentreze mai 
mult pe obiective, rezultate și dezvoltare 
strategică;

Or. pt
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Amendamentul 72
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 17 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. regretă faptul că numai 19 state 
membre au prezentat rapoarte cu privire la 
indicatorii de bază și, prin urmare, în 
această etapă, nu se poate avea o primă 
imagine clară, la nivel european, a 
impactului pe teren a politicii; încurajează 
în mod ferm statele membre să utilizeze 
indicatori de bază în următoarea rundă a 
exercițiului de raportare strategică în 2012-
2013;

17. regretă faptul că numai 19 state 
membre au prezentat rapoarte cu privire la 
indicatorii de bază și, prin urmare, în 
această etapă, nu se poate avea o primă 
imagine clară, la nivel european, a 
impactului pe teren a politicii; încurajează 
în mod ferm statele membre să utilizeze 
indicatori de bază în următoarea rundă a 
exercițiului de raportare strategică în 2012-
2013; solicită Comisiei să intervină și să 
sprijine statele membre și regiunile să 
elaboreze informații coerente și complete 
în timp util;

Or. en

Amendamentul 73
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 18 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită Comisia să sporească coerența și 
calitatea monitorizării progreselor 
înregistrate de statele membre, prin 
impunerea obligativității utilizării unui set 
minim de indicatori de bază în rapoartele 
strategice naționale în următoarea perioadă 
de programare pentru a facilita compararea 
datelor și prin furnizarea de indicații mai 
detaliate;

18. subliniază că, în vederea îmbunătățirii 
guvernanței și eficienței sistemului de 
administrare a fondurilor structurale, 
Comisia trebuie să asigure sisteme de 
monitorizare și control eficiente și 
constante ;

invită Comisia să sporească coerența și 
calitatea monitorizării progreselor 
înregistrate de statele membre, prin 
impunerea obligativității utilizării unui set 
minim de indicatori de bază în rapoartele 
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strategice naționale în următoarea perioadă 
de programare pentru a facilita compararea 
datelor și prin furnizarea de indicații mai 
detaliate;

Or. en

Amendamentul 74
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 18 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită Comisia să sporească coerența și 
calitatea monitorizării progreselor 
înregistrate de statele membre, prin 
impunerea obligativității utilizării unui set 
minim de indicatori de bază în rapoartele 
strategice naționale în următoarea perioadă 
de programare pentru a facilita compararea 
datelor și prin furnizarea de indicații mai 
detaliate;

18. invită Comisia să sporească coerența și 
calitatea monitorizării progreselor 
înregistrate de statele membre, prin 
impunerea obligativității utilizării unui set 
minim de indicatori de bază de rezultate în 
rapoartele strategice naționale în 
următoarea perioadă de programare pentru 
a facilita compararea datelor și orientarea 
către rezultate, prin furnizarea de indicații 
mai detaliate;

Or. en

Amendamentul 75
Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. consideră că raportarea strategică, 
un instrument valoros de monitorizare a 
progresului privind punerea în aplicare, 
creează o bază pentru evaluări inter pares 
și pentru dezbateri strategice la nivelul 
UE; prin urmare, încurajează statele 
membre să adopte o abordare mai 
analitică și strategică în ceea ce privește 
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elaborarea rapoartelor naționale și 
așteaptă ca accentul să se pună într-o mai 
mare măsură pe productivitate, pe 
rezultate, precum și pe motivele care stau 
la baza neîndeplinirii obiectivelor;

Or. en

Amendamentul 76
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Punctul 19 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. consideră că bunele practici în materie
de punere în aplicare a politicilor trebuie să 
fie evidențiate și promovate pentru a 
îmbunătăți eficiența și pentru a evita 
repetarea greșelilor din trecut;

19. consideră că bunele practici în materie 
de punere în aplicare a politicilor trebuie să 
fie evidențiate și că înlocuirea acestora 
trebuie promovată, pentru a îmbunătăți 
eficiența și eficacitatea și pentru a evita 
repetarea greșelilor din trecut;

Or. en

Amendamentul 77
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. în ceea ce privește cooperarea 
teritorială, propune sistematizarea 
introducerii unor platforme comune 
pentru bune practici, în funcție de tipul de 
regiune, pe baza unor grupări încrucișate 
organizate din punct de vedere 
socioeconomic, geografic, demografic și 
cultural;

Or. en
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Amendamentul 78
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 20 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. încurajează bunele practici legate de 
raportarea la nivel național, cum ar fi 
utilizarea unor indicatori de bază, 
raportarea rezultatelor și realizărilor, 
raportarea cu privire la sinergiile dintre 
politicile naționale și politicile UE, 
organizarea de dezbateri publice și 
consultări cu părțile interesate, prezentarea 
de rapoarte către parlamentele naționale 
pentru emiterea de avize și publicarea 
rapoartelor pe site-uri guvernamentale, 
deoarece aceste practici îmbunătățesc 
calitatea exercițiului de raportare și sporesc 
sentimentul de proprietate al părților 
interesate în statele membre;

20. încurajează bunele practici legate de 
raportarea la nivel național, cum ar fi 
utilizarea unor indicatori de bază, 
raportarea rezultatelor și realizărilor, 
raportarea cu privire la sinergiile dintre 
politicile naționale și politicile UE, 
organizarea de dezbateri publice și 
consultări cu părțile interesate, prezentarea 
de rapoarte către parlamentele naționale 
pentru emiterea de avize și publicarea 
rapoartelor pe site-uri guvernamentale, 
toate rapoartele utilizând o terminologie 
clară și concisă, deoarece aceste practici 
îmbunătățesc calitatea exercițiului de 
raportare și sporesc sentimentul de 
proprietate al părților interesate în statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 79
Iosif Matula

Propunere de rezoluție
Punctul 20 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. încurajează bunele practici legate de 
raportarea la nivel național, cum ar fi 
utilizarea unor indicatori de bază, 
raportarea rezultatelor și realizărilor, 
raportarea cu privire la sinergiile dintre 
politicile naționale și politicile UE, 
organizarea de dezbateri publice și 
consultări cu părțile interesate, prezentarea 

20. încurajează bunele practici legate de 
raportarea la nivel național, cum ar fi 
utilizarea unor indicatori de bază, 
raportarea rezultatelor și realizărilor, 
raportarea cu privire la sinergiile dintre 
politicile naționale și politicile UE, 
organizarea de dezbateri publice și 
consultări cu părțile interesate, prezentarea 
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de rapoarte către parlamentele naționale 
pentru emiterea de avize și publicarea 
rapoartelor pe site-uri guvernamentale,
deoarece aceste practici îmbunătățesc 
calitatea exercițiului de raportare și sporesc 
sentimentul de proprietate al părților 
interesate în statele membre;

de rapoarte către parlamentele naționale 
pentru emiterea de avize și publicarea 
rapoartelor pe site-uri guvernamentale, 
deoarece aceste practici îmbunătățesc 
calitatea exercițiului de raportare și sporesc 
sentimentul de proprietate al părților 
interesate în statele membre; insistă asupra 
utilizării exemplelor de cele mai bune 
practici în acele regiuni în care se 
constată un grad redus de absorbție sau 
eficiență a programelor de finanțare;

Or. ro

Amendamentul 80
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 21 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. este ferm convins că o bună guvernanță 
la nivel european, național, regional și 
local este fundamentală pentru asigurarea 
calității procesului de luare a deciziilor, a 
planificării strategice și a punerii în 
aplicare eficiente și cu succes a politicii de 
coeziune; încurajează Comisia și statele 
membre să consolideze guvernanța pe mai 
multe niveluri, în conformitate cu tratatul și 
cu principiul parteneriatului;

21. este ferm convins că o bună guvernanță 
la nivel european, național, regional și 
local este fundamentală pentru asigurarea 
calității procesului de luare a deciziilor, a 
planificării strategice și a punerii în 
aplicare eficiente și cu succes a Strategiei 
UE 2020 și a politicii de coeziune; 
încurajează Comisia și statele membre să 
consolideze guvernanța pe mai multe 
niveluri, în conformitate cu tratatul și cu 
principiul parteneriatului; propune, în 
vederea evidențierii acestei abordări 
descentralizate, stabilirea unui „Pact 
teritorial al autorităților locale și 
regionale cu privire la Strategia Europa 
2020” în cadrul fiecărui stat membru în 
vederea unei implicări mai ferme în 
punerea în aplicare a Strategiei UE 2020;

Or. en
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Amendamentul 81
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Punctul 21 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. este ferm convins că o bună guvernanță 
la nivel european, național, regional și 
local este fundamentală pentru asigurarea 
calității procesului de luare a deciziilor, a 
planificării strategice și a punerii în 
aplicare eficiente și cu succes a politicii de 
coeziune; încurajează Comisia și statele 
membre să consolideze guvernanța pe mai 
multe niveluri, în conformitate cu tratatul și 
cu principiul parteneriatului;

21. este ferm convins că o bună guvernanță 
la nivel european, național, regional și 
local este fundamentală pentru asigurarea 
calității procesului de luare a deciziilor, a 
planificării strategice și a punerii în 
aplicare eficiente și cu succes a politicii de 
coeziune; susține necesitatea unei 
cooperări reale între diferitele tipuri de 
politici pentru realizarea coeziunii 
teritoriale în dimensiunea urban-rural;
încurajează Comisia și statele membre să 
consolideze guvernanța pe mai multe 
niveluri, în conformitate cu tratatul și cu 
principiul parteneriatului;

Or. ro

Amendamentul 82
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Punctul 21 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. este ferm convins că o bună guvernanță 
la nivel european, național, regional și 
local este fundamentală pentru asigurarea 
calității procesului de luare a deciziilor, a 
planificării strategice și a punerii în 
aplicare eficiente și cu succes a politicii de 
coeziune; încurajează Comisia și statele 
membre să consolideze guvernanța pe mai 
multe niveluri, în conformitate cu tratatul și 
cu principiul parteneriatului;

21. este ferm convins că o bună guvernanță 
la nivel european, național, regional și 
local este fundamentală pentru asigurarea 
calității procesului de luare a deciziilor, a 
planificării strategice și a punerii în 
aplicare eficiente și cu succes a politicii de 
coeziune; recomandă o cooperare reală 
între diferitele tipuri de politici în vederea 
realizării unei coeziuni teritoriale în 
dimensiunea urban-rural; încurajează 
Comisia și statele membre să consolideze 
guvernanța pe mai multe niveluri, în 
conformitate cu tratatul și cu principiul 
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parteneriatului;

Or. pt

Amendamentul 83
Iosif Matula

Propunere de rezoluție
Punctul 21 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. este ferm convins că o bună guvernanță 
la nivel european, național, regional și 
local este fundamentală pentru asigurarea 
calității procesului de luare a deciziilor, a 
planificării strategice și a punerii în 
aplicare eficiente și cu succes a politicii de 
coeziune; încurajează Comisia și statele 
membre să consolideze guvernanța pe mai 
multe niveluri, în conformitate cu tratatul și 
cu principiul parteneriatului;

21. este ferm convins că o bună guvernanță 
la nivel european, național, regional și 
local este fundamentală pentru asigurarea 
calității procesului de luare a deciziilor, a 
planificării strategice și a punerii în 
aplicare eficiente și cu succes a politicii de 
coeziune; încurajează Comisia și statele 
membre să consolideze guvernanța pe mai 
multe niveluri, în conformitate cu tratatul și 
cu principiul parteneriatului; susține 
importanța unei strategii de parteneriat 
atât pe verticală, cât și pe orizontală între 
autoritățile și organizațiile de la diferite 
niveluri;

Or. ro

Amendamentul 84
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 21 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. este ferm convins că o bună guvernanță 
la nivel european, național, regional și 
local este fundamentală pentru asigurarea 
calității procesului de luare a deciziilor, a 
planificării strategice și a punerii în 
aplicare eficiente și cu succes a politicii de 
coeziune; încurajează Comisia și statele 

21. este ferm convins că o bună guvernanță 
la nivel european, național, regional și 
local este fundamentală pentru asigurarea 
calității procesului de luare a deciziilor, a 
planificării strategice și a punerii în 
aplicare eficiente și cu succes a politicii de 
coeziune; încurajează Comisia și statele 
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membre să consolideze guvernanța pe mai 
multe niveluri, în conformitate cu tratatul și 
cu principiul parteneriatului;

membre să consolideze guvernanța pe mai 
multe niveluri, în conformitate cu tratatul și 
cu principiul parteneriatului; solicită 
Comisiei și statelor membre să implice 
autoritățile subnaționale în elaborarea 
politicilor încă dintr-un stadiu timpuriu al 
procesului de luare a deciziilor;

Or. en

Amendamentul 85
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 22 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că simplificarea dispozițiilor 
și procedurilor la nivelul UE și la nivel 
național ar trebui să continue fără a crea 
dificultăți majore pentru beneficiari și ar 
trebui să contribuie la creșterea eficienței;
regretă faptul că, din cauza birocrației 
inutile, a normelor prea complicate și a 
lipsei de proceduri armonizate, multe 
fonduri rămân neutilizate;

22. consideră că simplificarea dispozițiilor 
și procedurilor trebuie să continue atât la 
nivelul UE, cât și la nivelul statelor 
membre, în primul rând prin dezvoltarea 
de norme îmbunătățite pentru viitoarele 
negocieri privind reglementările 
aplicabile următoarei perioade de 
programare; consideră că politica 
regională trebuie adaptată într-o mai 
mare măsură la nevoile utilizatorilor și că 
această simplificare ar trebui să contribuie 
la creșterea eficienței acestei politici; 
regretă faptul că, din cauza birocrației 
inutile, a normelor prea complicate și a 
lipsei de proceduri armonizate, multe 
fonduri rămân neutilizate;

Or. fr

Amendamentul 86
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 22 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că simplificarea dispozițiilor 
și procedurilor la nivelul UE și la nivel 
național ar trebui să continue fără a crea 
dificultăți majore pentru beneficiari și ar 
trebui să contribuie la creșterea eficienței; 
regretă faptul că, din cauza birocrației 
inutile, a normelor prea complicate și a 
lipsei de proceduri armonizate, multe 
fonduri rămân neutilizate;

22. consideră că simplificarea dispozițiilor 
și procedurilor la nivelul UE și la nivel 
național ar trebui să continue fără a crea 
dificultăți majore pentru beneficiari și ar 
trebui să contribuie la creșterea eficienței; 
deplânge faptul că, din cauza birocrației 
inutile, a normelor prea complicate și a 
lipsei de proceduri armonizate, multe 
fonduri rămân neutilizate;

Or. en

Amendamentul 87
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Punctul 22 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că simplificarea dispozițiilor 
și procedurilor la nivelul UE și la nivel 
național ar trebui să continue fără a crea 
dificultăți majore pentru beneficiari și ar 
trebui să contribuie la creșterea eficienței; 
regretă faptul că, din cauza birocrației 
inutile, a normelor prea complicate și a 
lipsei de proceduri armonizate, multe 
fonduri rămân neutilizate;

22. consideră că simplificarea dispozițiilor 
și procedurilor la nivelul UE și la nivel 
național ar trebui să continue fără a crea 
dificultăți majore pentru beneficiari și ar 
trebui să contribuie la creșterea eficienței; 
regretă faptul că, din cauza birocrației 
inutile, a normelor prea complicate care 
fac frecvent obiectul unor schimbări și a 
lipsei de proceduri armonizate, multe 
fonduri rămân neutilizate;

Or. en

Amendamentul 88
Alain Cadec

Propunere de rezoluție
Punctul 22 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că simplificarea dispozițiilor 
și procedurilor la nivelul UE și la nivel 
național ar trebui să continue fără a crea 
dificultăți majore pentru beneficiari și ar 
trebui să contribuie la creșterea eficienței; 
regretă faptul că, din cauza birocrației 
inutile, a normelor prea complicate și a 
lipsei de proceduri armonizate, multe 
fonduri rămân neutilizate;

22. consideră că simplificarea dispozițiilor 
și procedurilor la nivelul UE și la nivel 
național ar trebui să continue fără a crea 
dificultăți majore pentru beneficiari și ar 
trebui să contribuie la creșterea eficienței; 
regretă faptul că, din cauza birocrației 
inutile, a normelor prea complicate și a 
lipsei de proceduri armonizate, multe 
fonduri rămân neutilizate; consideră că 
orice simplificare trebuie mai întâi 
examinată în vederea garantării 
stabilității normelor și a procedurilor;

Or. fr

Amendamentul 89
Hermann Winkler, Joachim Zeller

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază faptul că punctul privind 
siguranța juridică în interpretarea 
temeiurilor juridice trebuie revizuit, în 
special chestiunea privind finanțarea 
împrumuturilor. Pe viitor, temeiurile 
juridice trebuie stabilite astfel încât, inter 
alia, libertatea acordată intermediarilor 
financiari și băncilor de promovare în 
vederea adoptării de decizii să fie stabilită 
încă de la început pentru întreaga 
perioadă de programare.  Ar trebui 
abordată posibilitatea de soluționare a 
chestiunii privind stabilirea temeiurilor 
juridice prin intermediul cooperării cu 
Curtea de Conturi Europeană;

Or. de
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Amendamentul 90
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. solicită Comisiei să evalueze planul 
de acțiune/inițiativa de propuneri 
legislative „Small Business Act”, la un an 
de la punerea în aplicare a acesteia 
(decembrie 2008), în primul rând cu 
privire la rezultatele înregistrate în 
materie de consolidare a competitivității 
întreprinderilor mici și a accesului 
acestora la capital de finanțare și de 
operare, precum și cu privire la 
promovarea de noi întreprinderi 
inovatoare și la reducerea sarcinilor 
administrative etc.;

Or. el

Amendamentul 91
Alain Cadec

Propunere de rezoluție
Punctul 23 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. încurajează statele membre să 
îmbunătățească consolidarea capacităților 
și, în special, să asigure cofinanțarea 
proiectelor prin contribuții naționale și cu 
sprijin sub formă de inginerie financiară, 
cu scopul de a crește absorbția fondurilor și 
de a evita întârzieri suplimentare majore în 
materie de investiții;

23. încurajează statele membre și 
autoritățile regionale să îmbunătățească 
consolidarea capacităților și, în special, să 
asigure cofinanțarea proiectelor prin 
contribuții naționale și cu sprijin sub formă 
de inginerie financiară, cu scopul de a 
crește absorbția fondurilor și de a evita 
întârzieri suplimentare majore în materie 
de investiții;

Or. fr
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Amendamentul 92
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 23 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. încurajează statele membre să 
îmbunătățească consolidarea capacităților 
și, în special, să asigure cofinanțarea 
proiectelor prin contribuții naționale și cu 
sprijin sub formă de inginerie financiară, 
cu scopul de a crește absorbția fondurilor și 
de a evita întârzieri suplimentare majore în 
materie de investiții;

23. încurajează statele membre să 
îmbunătățească consolidarea capacităților 
și, în special, să asigure cofinanțarea 
proiectelor prin contribuții naționale și, 
dacă este cazul, să se introducă sprijin sub 
formă de inginerie financiară, cu scopul de 
a crește absorbția fondurilor și de a evita 
întârzieri suplimentare majore în materie 
de investiții;

Or. en

Amendamentul 93
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 23 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. încurajează statele membre să 
îmbunătățească consolidarea capacităților 
și, în special, să asigure cofinanțarea 
proiectelor prin contribuții naționale și cu 
sprijin sub formă de inginerie financiară, 
cu scopul de a crește absorbția fondurilor și 
de a evita întârzieri suplimentare majore în 
materie de investiții;

23. solicită statelor membre să 
îmbunătățească consolidarea capacităților 
și să reducă sarcina administrativă, în 
special, să asigure cofinanțarea proiectelor 
prin contribuții naționale și cu sprijin sub 
formă de inginerie financiară, cu scopul de 
a crește absorbția fondurilor și de a evita 
întârzieri suplimentare majore în materie 
de investiții;

Or. en



PE458.491v01-00 52/57 AM\855888RO.doc

RO

Amendamentul 94
Franz Obermayr

Propunere de rezoluție
Punctul 23 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. încurajează statele membre să 
îmbunătățească consolidarea capacităților 
și, în special, să asigure cofinanțarea 
proiectelor prin contribuții naționale și cu 
sprijin sub formă de inginerie financiară, 
cu scopul de a crește absorbția fondurilor și 
de a evita întârzieri suplimentare majore în 
materie de investiții;

23. încurajează statele membre să 
îmbunătățească consolidarea capacităților 
și, în special, să asigure cofinanțarea 
proiectelor prin contribuții naționale și cu 
sprijin sub formă de inginerie financiară, 
cu scopul de a crește absorbția fondurilor și 
de a evita întârzieri suplimentare majore în 
materie de investiții și investiții proaste;

Or. de

Amendamentul 95

Eva-Britt Svensson în numele Comisiei FEMM
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 23a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. solicită Comisiei și statelor membre, 
în vederea îndeplinirii obiectivelor UE 
2020, să adopte măsurile necesare pentru 
cofinanțarea și aplicarea programelor 
privind politica de coeziune în vederea 
sporirii incluziunii sociale a femeilor și a 
îmbunătățirii egalității de gen pe piața 
forței de muncă;

Or. en
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Amendamentul 96
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 23a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. solicită cu fermitate adoptarea de 
măsuri suplimentare, în conformitate cu 
normele existente și prin intermediul 
proiectelor aprobate, în domeniile privind 
promovarea cercetării și dezvoltării, 
utilizarea ingineriei financiare ca element 
de consolidare a capitalului IMM-urilor, 
încurajarea transportului urban 
nepoluant, punerea în aplicare a
politicilor active pe piața muncii și în 
domeniul  formării continue și reînnoirea 
infrastructurilor din domeniul educației și 
al sănătății;

Or. es

Amendamentul 97
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 23b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. recomandă realizarea unei analize 
aprofundate privind problemele 
referitoare la punerea în aplicare în 
domeniile în care selecționarea 
proiectelor s-a realizat cu întârziere, cum 
este cazul transportului feroviar, al 
anumitor investiții în energie și mediu, al 
economiei digitale (introducerea 
tehnologiilor de bandă largă și utilizarea 
TIC în sectorul public și în întreprinderi), 
al incluziunii sociale (de asemenea, s-ar 
putea adăuga și guvernanța și dezvoltarea 
de aptitudini, însă acestea sunt 
menționate deja la punctele 21 și 23);
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Or. es

Amendamentul 98
Franz Obermayr

Propunere de rezoluție
Punctul 24 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază că Raportul strategic pentru 
anul 2013 ar trebui să fie orientat spre 
rezultate și să se axeze mai mult pe o 
analiză calitativă a realizărilor, rezultatelor, 
impactului timpuriu și a eficacității 
programelor politicii de coeziune, decât pe 
prezentarea excesivă a unor date 
statistice;

24. subliniază că Raportul strategic pentru 
anul 2013 trebuie să fie orientat spre 
rezultate și să se axeze mai mult pe o 
analiză calitativă a realizărilor, rezultatelor, 
impactului timpuriu și a eficacității 
programelor politicii de coeziune;

Or. de

Amendamentul 99
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 24 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază că Raportul strategic pentru 
anul 2013 ar trebui să fie orientat spre 
rezultate și să se axeze mai mult pe o 
analiză calitativă a realizărilor, rezultatelor, 
impactului timpuriu și a eficacității 
programelor politicii de coeziune, decât pe 
prezentarea excesivă a unor date statistice;

24. subliniază că Raportul strategic pentru 
anul 2013 ar trebui să fie orientat spre 
rezultate și să se axeze mai mult pe o 
analiză calitativă a realizărilor, rezultatelor, 
a eficienței pe termen lung a programelor, 
a impactului timpuriu și a eficacității 
programelor politicii de coeziune, mai 
degrabă decât pe prezentarea excesivă a 
unor date statistice;

Or. fi
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Amendamentul 100
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 24a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. solicită Comisiei, în contextul 
viitoarelor rapoarte strategice naționale, 
să promoveze o analiză mai 
individualizată a politicii de coeziune în 
regiunile care prezintă caracteristici 
teritoriale specifice, precum regiunile 
insulare, cele muntoase, cele cu o 
densitate a populației scăzută și în orașele 
autonome Ceuta și Melilla;

Or. es

Amendamentul 101
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 24a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. subliniază nevoia integrării 
politicilor regionale într-o abordare 
globală privind acțiunile comunitare prin 
intermediul unor punți, îndeosebi în ceea 
ce privește cofinanțarea, între 
componentele interne și externe ale 
politicilor comunitare;

Or. fr

Amendamentul 102
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 24b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. solicită Comisiei și statelor membre 
să integreze, cât mai curând posibil, 
autoritățile regionale, actorii societății 
civile și reprezentanții comunității în 
procesul de punere în aplicare a politicii 
de coeziune;

Or. fr

Amendamentul 103
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 25 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. invită toate instituțiile UE și statele 
membre să faciliteze finalizarea mai rapidă 
a unor documente-cheie, cum ar fi cadrul 
financiar multianual și regulamentele, în 
următoarea rundă de negocieri, în vederea 
depășirii dificultăților de lansare care ar 
putea apărea la începutul următoarei 
perioade de programare;

25. invită toate instituțiile UE și statele 
membre, în vederea următoarei runde de 
negocieri privind viitoarea politică de 
coeziune, să faciliteze finalizarea mai 
rapidă a unor documente-cheie, cum ar fi 
cadrul financiar multianual și 
regulamentele, în următoarea rundă de 
negocieri, în vederea depășirii dificultăților 
de lansare care ar putea apărea la începutul 
următoarei perioade de programare;

Or. es

Amendamentul 104
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 25a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. solicită Comisiei să asigure faptul că 
viitoarea politică de coeziune va beneficia 
de pe urma unor resurse financiare 
adecvate, că tuturor statelor membre li se 
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vor aplica aceleași norme  și că se va baza 
pe o guvernanță pe mai multe niveluri în 
vederea îmbunătățirii capacității de 
absorbție a fondurilor structurale și de 
coeziune;

Or. en

Amendamentul 105
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Punctul 25a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. solicită Comisiei să lanseze o 
dezbatere privind modalitățile în care, de-
a lungul actualei perioade 2007-2013, 
politica de coeziune poate sprijini și își 
poate aduce aportul la obiectivele 
Strategiei Europa 2020;

Or. pt


