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Amendamentul 1
Alain Cadec, Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Referirea 18a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea Comisiei 
din xx iunie 2011 privind strategia UE 
pentru regiunea transatlantică COM 
(2011)XXXX),

Or. en

Amendamentul 2
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Considerentul C 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(C). întrucât colaborările informale, 
euroregiunile, inițiativele Consiliului 
Europei, tratatele succesive și legislația 
secundară a Uniunii Europene au contribuit 
la stabilirea de legături mai puternice și 
mai durabile între teritorii;

(C). întrucât colaborările informale, 
euroregiunile, eurodistrictele, GECT, 
inițiativele Consiliului Europei, tratatele 
succesive și legislația secundară a Uniunii 
Europene au contribuit la stabilirea de 
legături mai puternice și mai durabile între 
teritorii;

Or. fr

Amendamentul 3
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ga. întrucât, la frontierele externe ale 
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UE, obiectivul cooperării teritoriale 
facilitează procesul de preaderare și 
punerea în aplicare a politicii de 
vecinătate și, în consecință, coordonarea 
acordurilor comunitare relevante trebuie 
îmbunătățită;

Or. fr

Amendamentul 4
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
Considerentul H 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(H). întrucât cooperarea teritorială, care 
stimulează cooperarea între cetățenii din 
diferite regiuni, este un proces de învățare 
care dă naștere la un sentiment de 
apartenență comună și de viitor comun;

(H). întrucât cooperarea teritorială, care 
stimulează cooperarea între cetățenii din 
diferite regiuni, este un proces continuu de 
învățare care dă naștere la un sentiment de 
apartenență comună și de viitor comun;

Or. en

Amendamentul 5
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ha). întrucât nu se mai investește 
aproape deloc în rețelele europene de 
transport (TEN) din regiunile de 
frontieră, deși trebuie modernizate de 
urgență tocmai interfețele din regiunile 
transfrontaliere; consideră că eliminarea 
obstacolelor din calea interfețelor 
transfrontaliere reprezintă un exemplu 
clasic de valoare adăugată europeană;

Or. de
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Amendamentul 6
Sophie Auconie

Propunere de rezoluție
Considerentul I 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(I). întrucât cooperarea teritorială ar trebui 
să plaseze cetățeanul în centrul priorităților 
sale;

(I). întrucât cooperarea teritorială ar trebui 
să plaseze cetățeanul în centrul priorităților 
sale, în special în cadrul inițiativelor de 
cooperare transfrontalieră;

Or. fr

Amendamentul 7
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
Considerentul I 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(I). întrucât cooperarea teritorială ar trebui 
să plaseze cetățeanul în centrul priorităților 
sale;

(I). întrucât cooperarea teritorială ar trebui 
să plaseze cetățeanul în centrul priorităților 
sale, astfel încât ar trebui să se susțină o 
abordare bazată pe locație;

Or. en

Amendamentul 8
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Considerentul I 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(I). întrucât cooperarea teritorială ar trebui 
să plaseze cetățeanul în centrul priorităților 
sale;

(I). întrucât cooperarea teritorială ar trebui 
să plaseze cetățeanul în centrul priorităților 
sale, alături de creșterea economică și 
competitivitate;
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Or. el

Amendamentul 9
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
Considerentul J 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(J). întrucât aprofundarea cooperării
teritoriale este dependentă de progresele 
înregistrate în procesul de integrare și de 
coordonare europene în toate domeniile, iar 
cooperarea teritorială reprezintă, în sine, un 
laborator experimental al integrării 
europene;

(J). întrucât aprofundarea cooperării 
teritoriale este dependentă de progresele 
înregistrate în procesul de integrare și de 
coordonare europene în toate domeniile, 
care contribuie la integrarea europeană și 
la coeziunea teritorială, iar cooperarea 
teritorială reprezintă, în sine, un laborator 
experimental al integrării europene;

Or. en

Amendamentul 10
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reamintește că cooperarea teritorială are 
ca obiectiv încurajarea cooperării dintre 
teritorii și regiuni pentru a face față 
provocărilor comune, a reduce barierele 
fizice, administrative și de reglementare 
care frânează o astfel de cooperare și a 
reduce „efectul de frontieră”;

1. reamintește că cooperarea teritorială are 
ca obiectiv încurajarea cooperării dintre 
teritorii și regiuni pentru a face față 
provocărilor comune, a reduce barierele 
fizice, culturale, administrative și de 
reglementare care frânează o astfel de 
cooperare și a reduce „efectul de 
frontieră”;

Or. cs



AM\858194RO.doc 7/73 PE458.829v01-00

RO

Amendamentul 11
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. este convins de valoarea europeană 
adăugată a cooperării teritoriale și de rolul 
său esențial în aprofundarea pieței interne 
și a integrării europene; solicită ca 
cooperarea teritorială să rămână unul dintre 
pilonii politicii de coeziune;

2. este convins de valoarea europeană 
adăugată a cooperării teritoriale și de rolul 
său esențial în aprofundarea pieței interne 
și a integrării europene în mai multe 
domenii de politică și solicită ca 
cooperarea teritorială să rămână unul dintre 
pilonii politicii de coeziune;

Or. en

Amendamentul 12
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. reamintește că guvernanța pe mai 
multe niveluri reprezintă o condiție 
prealabilă a realizării coeziunii teritoriale 
în Europa și solicită introducerea 
obligației ca statele membre să respecte 
acest principiu pentru a asigura o 
dezvoltare teritorială echilibrată în 
conformitate cu principiul subsidiarității;

Or. en

Amendamentul 13
Alain Cadec

Propunere de rezoluție
Punctul 2 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. este convins de valoarea europeană 
adăugată a cooperării teritoriale și de rolul 
său esențial în aprofundarea pieței interne 
și a integrării europene; solicită ca 
cooperarea teritorială să rămână unul dintre 
pilonii politicii de coeziune;

2. este convins de valoarea europeană 
adăugată a cooperării teritoriale și de rolul 
său esențial în aprofundarea pieței interne 
și a integrării europene; solicită ca 
cooperarea teritorială să rămână unul dintre 
obiectivele politicii de coeziune;

Or. fr

Amendamentul 14
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază faptul că obiectivul de 
cooperare teritorială, bazat pe principul 
coeziunii economice, sociale și teritoriale, 
vizează toate regiunile UE prin faptul că 
ajută la promovarea dezvoltării 
armonioase în întreaga Uniune; 
reamintește că regiunile defavorizate, 
respectiv regiunile cu un nivel de 
dezvoltare inferior, trebuie să beneficieze 
de o atenție specială;

Or. pt

Amendamentul 15
Georgios Stavrakakis

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că cooperarea teritorială și-a 
demonstrat eficacitatea, iar potențialul său 
și domeniul său de competitivitate sunt 

3. consideră că cooperarea teritorială și-a 
demonstrat eficacitatea, iar potențialul său 
și domeniul său de competitivitate sunt 
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insuficient exploatate, din cauza sumei 
mici care îi este alocată; solicită ca bugetul
pentru obiectivul „cooperare teritorială” să 
reprezinte cel puțin 5 % din bugetul total 
al politicii de coeziune pentru următoarea 
perioadă de programare;

insuficient exploatate, din cauza sumei 
mici care îi este alocată și a normelor 
complexe de punere în aplicare; solicită 
un nivel de finanțare mai mare pentru 
obiectivul „cooperare teritorială” și 
utilizarea unor instrumente de inginerie 
financiară pentru acest obiectiv în 
următoarea perioadă de programare;

Or. en

Amendamentul 16
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că cooperarea teritorială și-a 
demonstrat eficacitatea, iar potențialul său 
și domeniul său de competitivitate sunt 
insuficient exploatate, din cauza sumei 
mici care îi este alocată; solicită ca bugetul 
pentru obiectivul „cooperare teritorială” să 
reprezinte cel puțin 5 % din bugetul total 
al politicii de coeziune pentru următoarea 
perioadă de programare;

3. consideră că cooperarea teritorială și-a 
demonstrat eficacitatea, iar potențialul său 
și domeniul său de competitivitate sunt 
insuficient exploatate, din cauza sumei 
mici care îi este alocată; solicită ca bugetul 
pentru obiectivul „cooperare teritorială” să 
primească, pentru următoarea perioadă de 
programare, un nivel de finanțare 
suficient pentru sarcinile care i-au fost 
atribuite;

Or. it

Amendamentul 17
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că cooperarea teritorială și-a 
demonstrat eficacitatea, iar potențialul său 
și domeniul său de competitivitate sunt 
insuficient exploatate, din cauza sumei 

3. consideră că cooperarea teritorială și-a 
demonstrat eficacitatea, iar potențialul său 
și domeniul său de competitivitate sunt 
insuficient exploatate, din cauza sumei 



PE458.829v01-00 10/73 AM\858194RO.doc

RO

mici care îi este alocată; solicită ca bugetul 
pentru obiectivul „cooperare teritorială” să 
reprezinte cel puțin 5 % din bugetul total al 
politicii de coeziune pentru următoarea 
perioadă de programare;

mici care îi este alocată; solicită ca bugetul 
pentru obiectivul „cooperare teritorială” să 
crească de la 2,5 %, în actuala perioadă 
de programare, la cel puțin 5 % din 
bugetul total al politicii de coeziune pentru 
următoarea perioadă de programare;

Or. el

Amendamentul 18
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că cooperarea teritorială și-a 
demonstrat eficacitatea, iar potențialul său 
și domeniul său de competitivitate sunt 
insuficient exploatate, din cauza sumei 
mici care îi este alocată; solicită ca bugetul 
pentru obiectivul „cooperare teritorială” să 
reprezinte cel puțin 5 % din bugetul total al 
politicii de coeziune pentru următoarea 
perioadă de programare;

3. consideră că cooperarea teritorială și-a 
demonstrat eficacitatea, iar potențialul său 
și domeniul său de competitivitate sunt 
insuficient exploatate, din cauza sumei 
mici care îi este alocată; solicită ca bugetul 
pentru obiectivul „cooperare teritorială” să 
reprezinte cel puțin 7 % din bugetul total al 
politicii de coeziune pentru următoarea 
perioadă de programare;

Or. en

Amendamentul 19
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. solicită ca, în viitor, rețelele europene 
de transport să fie promovate mai 
puternic în regiunile de frontieră; solicită 
extinderea actualului Obiectiv 3 pentru a 
include sprijinul destinat accesului sau 
modernizării infrastructurilor TEN 
(„3+TEN”); solicită, de asemenea, un 
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nou acord bugetar pentru infrastructura 
transfrontalieră, care să intre în vigoare 
din 2013 și care, totuși, să nu afecteze 
actualele programe de cooperare 
teritorială;

Or. de

Amendamentul 20
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. recomandă ca arhitectura actuală a 
Obiectivului 3, împărțită în trei 
componente (transfrontalieră, 
transnațională și interregională), să fie 
menținută, iar componenta 
transfrontalieră să își păstreze caracterul 
predominant în raport cu celelalte 
componente și să îi fie alocat cel puțin 
70 % din bugetul cooperării teritoriale;

4. recomandă ca arhitectura actuală a 
Obiectivului 3, împărțită în trei 
componente (transfrontalieră, 
transnațională și interregională), să fie 
menținută;

Or. it

Amendamentul 21
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. recomandă ca arhitectura actuală a 
Obiectivului 3, împărțită în trei 
componente (transfrontalieră, 
transnațională și interregională), să fie 
menținută, iar componenta transfrontalieră 
să își păstreze caracterul predominant în 
raport cu celelalte componente și să îi fie 
alocat cel puțin 70 % din bugetul 

4. recomandă ca arhitectura actuală a 
Obiectivului 3, împărțită în trei 
componente – transfrontalieră 
(componenta A), transnațională 
(componenta B) și interregională 
(componenta C) – să fie menținută, iar 
componenta transfrontalieră să își păstreze 
caracterul predominant în raport cu 
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cooperării teritoriale; celelalte componente și să îi fie alocat cel 
puțin 70 % din bugetul cooperării 
teritoriale;

Or. fr

Amendamentul 22
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. recomandă ca arhitectura actuală a 
Obiectivului 3, împărțită în trei 
componente (transfrontalieră, 
transnațională și interregională), să fie 
menținută, iar componenta transfrontalieră 
să își păstreze caracterul predominant în 
raport cu celelalte componente și să îi fie 
alocat cel puțin 70 % din bugetul 
cooperării teritoriale;

4. recomandă ca arhitectura actuală a 
Obiectivului 3, împărțită în trei 
componente (transfrontalieră, 
transnațională și interregională), să fie 
menținută, iar componenta transfrontalieră 
să își păstreze caracterul predominant în 
raport cu celelalte componente și să îi fie 
alocat cel puțin 70 % din bugetul 
cooperării teritoriale; observă că ar trebui 
să existe o distribuție echitabilă a 
fondurilor în cadrul programului pentru 
toate regiunile;

Or. en

Amendamentul 23
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că trebuie să fie menținută 
distincția între componenta transfrontalieră 
care răspunde nevoilor locale ale bazinelor 
de frontieră și componenta transnațională 
care permite o cooperare în domeniile 
strategice mai vaste;

5. consideră că trebuie să fie menținută 
distincția între componenta transfrontalieră 
care răspunde nevoilor locale ale bazinelor 
de frontieră și componenta transnațională 
care permite o cooperare în domeniile de 
importanță strategică și economică mai 
vaste;
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Or. el

Amendamentul 24
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că trebuie să fie menținută 
distincția între componenta transfrontalieră
care răspunde nevoilor locale ale bazinelor 
de frontieră și componenta transnațională 
care permite o cooperare în domeniile 
strategice mai vaste;

5. consideră că, dacă trebuie să fie 
menținută distincția între componenta 
transfrontalieră (componenta A), care 
răspunde nevoilor locale ale bazinelor de 
frontieră și componenta transnațională 
(componenta B), care permite o cooperare 
în domeniile strategice mai vaste, este 
nevoie de o coordonare mai bună între 
cele două componente;

Or. fr

Amendamentul 25
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht

Propunere de rezoluție
Punctul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că trebuie să fie menținută 
distincția între componenta transfrontalieră 
care răspunde nevoilor locale ale bazinelor 
de frontieră și componenta transnațională 
care permite o cooperare în domeniile 
strategice mai vaste;

5. consideră că trebuie să fie menținută 
distincția între componenta transfrontalieră 
care răspunde nevoilor locale ale bazinelor 
de frontieră și componenta transnațională, 
inclusiv așa-numita scară 
macroregională, care permite o cooperare 
în domeniile strategice mai vaste;

Or. en
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Amendamentul 26
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 6 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. încurajează, totuși, garantarea coerenței 
și continuitatea acțiunii teritoriale, în 
conformitate cu caracterul strategic al 
proiectelor, pentru a asigura o mai mare 
flexibilitate de utilizare a posibilităților 
oferite de articolul 21 din Regulamentul 
FEDR privind amplasarea de operațiuni în 
cadrul cooperării transfrontaliere și 
transnaționale; solicită în acest sens o 
revizuire a limitei de 150 km pentru 
zonele costiere și maritime în cadrul 
cooperării transfrontaliere;

6. încurajează, totuși, garantarea coerenței 
și continuitatea acțiunii teritoriale, în 
conformitate cu caracterul strategic al 
proiectelor, pentru a asigura o mai mare 
flexibilitate de utilizare a posibilităților 
oferite de articolul 21 din Regulamentul 
FEDR privind amplasarea de operațiuni în 
cadrul cooperării transfrontaliere și 
transnaționale; solicită în acest sens ca 
regiunile insulare să fie clasificate ca 
regiuni de frontieră, eligibile în contextul 
cooperării transfrontaliere și, în orice caz, 
eliminarea limitei de 150 km și, în 
general, a oricărei astfel de limite bazate 
pe distanța geografică; 

Or. es

Amendamentul 27
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Punctul 6 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. încurajează, totuși, garantarea coerenței 
și continuitatea acțiunii teritoriale, în 
conformitate cu caracterul strategic al 
proiectelor, pentru a asigura o mai mare 
flexibilitate de utilizare a posibilităților 
oferite de articolul 21 din Regulamentul 
FEDR privind amplasarea de operațiuni în 
cadrul cooperării transfrontaliere și 
transnaționale; solicită în acest sens o 
revizuire a limitei de 150 km pentru zonele 
costiere și maritime în cadrul cooperării 
transfrontaliere;

6. încurajează, totuși, garantarea coerenței 
și continuitatea acțiunii teritoriale, în 
conformitate cu caracterul strategic al 
proiectelor, pentru a asigura o mai mare 
flexibilitate de utilizare a posibilităților 
oferite de articolul 21 din Regulamentul 
FEDR privind amplasarea de operațiuni în 
cadrul cooperării transfrontaliere și 
transnaționale; solicită în acest sens o 
revizuire a limitei de 150 km pentru zonele 
costiere și maritime în cadrul cooperării 
transfrontaliere; atrage atenția, în acest 
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sens, asupra cazului special al regiunilor 
ultraperiferice, cu specificitățile lor 
insulare și statutul lor de regiuni 
îndepărtate;

Or. pt

Amendamentul 28
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
Punctul 6 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. încurajează, totuși, garantarea coerenței 
și continuitatea acțiunii teritoriale, în 
conformitate cu caracterul strategic al 
proiectelor, pentru a asigura o mai mare 
flexibilitate de utilizare a posibilităților 
oferite de articolul 21 din Regulamentul 
FEDR privind amplasarea de operațiuni în 
cadrul cooperării transfrontaliere și 
transnaționale; solicită în acest sens o 
revizuire a limitei de 150 km pentru zonele 
costiere și maritime în cadrul cooperării 
transfrontaliere;

6. încurajează, totuși, garantarea coerenței 
și continuitatea acțiunii teritoriale, în 
conformitate cu caracterul strategic al 
proiectelor, pentru a asigura o mai mare 
flexibilitate de utilizare a posibilităților 
oferite de articolul 21 din Regulamentul 
FEDR privind amplasarea de operațiuni în 
cadrul cooperării transfrontaliere și 
transnaționale; solicită în acest sens 
introducerea unei oarecare flexibilități în 
aplicarea limitei de 150 km pentru zonele 
costiere și maritime în cadrul cooperării 
transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 6 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. încurajează, totuși, garantarea coerenței 
și continuitatea acțiunii teritoriale, în 
conformitate cu caracterul strategic al 
proiectelor, pentru a asigura o mai mare 
flexibilitate de utilizare a posibilităților 

6. încurajează, în plus, garantarea coerenței 
și continuitatea acțiunii teritoriale, în 
conformitate cu caracterul strategic al 
proiectelor, pentru a asigura o mai mare 
flexibilitate de utilizare a posibilităților 
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oferite de articolul 21 din Regulamentul 
FEDR privind amplasarea de operațiuni în 
cadrul cooperării transfrontaliere și 
transnaționale; solicită în acest sens o 
revizuire a limitei de 150 km pentru zonele 
costiere și maritime în cadrul cooperării 
transfrontaliere;

oferite de articolul 21 din Regulamentul 
FEDR privind amplasarea de operațiuni în 
cadrul cooperării transfrontaliere și 
transnaționale; solicită în acest sens o 
revizuire a limitei de 150 km pentru zonele 
costiere și maritime în cadrul cooperării 
transfrontaliere;

Or. fr

Amendamentul 30
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 6 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. încurajează, totuși, garantarea coerenței 
și continuitatea acțiunii teritoriale, în 
conformitate cu caracterul strategic al 
proiectelor, pentru a asigura o mai mare 
flexibilitate de utilizare a posibilităților 
oferite de articolul 21 din Regulamentul 
FEDR privind amplasarea de operațiuni în 
cadrul cooperării transfrontaliere și 
transnaționale; solicită în acest sens o 
revizuire a limitei de 150 km pentru zonele 
costiere și maritime în cadrul cooperării 
transfrontaliere;

6. încurajează, totuși, garantarea coerenței 
și continuitatea acțiunii teritoriale, în 
conformitate cu caracterul strategic al 
proiectelor, pentru a asigura o mai mare 
flexibilitate de utilizare a posibilităților 
oferite de articolul 21 din Regulamentul 
FEDR privind amplasarea de operațiuni în 
cadrul cooperării transfrontaliere și 
transnaționale, care să includă regiunile 
maritime; solicită în acest sens o revizuire 
a limitei de 150 km pentru zonele costiere 
și maritime în cadrul cooperării 
transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 31
Luís Paulo Alves

Propunerea de rezoluție
Punctul 6a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. reamintește faptul că UE include 
regiuni a căror locație geografică 
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periferică le împiedică să participe la 
activități de cooperare transfrontalieră 
din cauza distanței față de orice frontieră 
maritimă;

Or. pt

Amendamentul 32
Luís Paulo Alves

Propunere de rezoluție
Punctul 6b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. consideră, totuși, că integrarea acestor 
regiuni și deschiderea lor către zone 
geografice din afara Uniunii nu este și nu 
poate fi numai o chestiune care ține de 
statutul lor geografic periferic; abundența 
relațiilor lor istorice, lingvistice și 
culturale care le leagă de diferite părți ale 
lumii le acordă o poziție privilegiată în 
ceea ce privește aprofundarea acestor 
relații, în beneficiul prezenței generale a 
UE și, prin urmare, acestea ar trebui să 
aibă posibilitatea de a participa la 
programe de cooperare transfrontalieră; 

Or. pt

Amendamentul 33
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 7 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită organizarea unei perioade de 
reflecție la începutul anului pentru a defini 
nevoile strategice ale fiecărei frontiere în 
legătură cu strategia „Europa 2020”, astfel 
încât cooperarea teritorială europeană să fie 

7. solicită organizarea unei perioade de 
reflecție la începutul anului pentru a defini 
nevoile strategice ale fiecărei regiuni în 
legătură cu strategia „Europa 2020”, astfel 
încât cooperarea teritorială europeană să fie 
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integrată la toate nivelurile de planificare 
strategică - european, național și regional;

integrată la toate nivelurile de planificare 
strategică - european, național și regional;

Or. en

Amendamentul 34
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 7 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită organizarea unei perioade de 
reflecție la începutul anului pentru a defini 
nevoile strategice ale fiecărei frontiere în 
legătură cu strategia „Europa 2020”, 
astfel încât cooperarea teritorială 
europeană să fie integrată la toate 
nivelurile de planificare strategică -
european, național și regional;

7. subliniază rolul esențial al cooperării 
teritoriale în realizarea obiectivelor 
strategiei „Europa 2020”; solicită 
organizarea unei perioade de reflecție la 
începutul anului pentru a defini nevoile 
strategice ale fiecărei frontiere în legătură 
cu această strategie, astfel încât 
cooperarea teritorială europeană să fie 
integrată la toate nivelurile de planificare 
strategică - european, național și regional;

Or. en

Amendamentul 35
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 7 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită organizarea unei perioade de 
reflecție la începutul anului pentru a defini 
nevoile strategice ale fiecărei frontiere în 
legătură cu strategia „Europa 2020”, astfel 
încât cooperarea teritorială europeană să fie 
integrată la toate nivelurile de planificare 
strategică - european, național și regional;

7. solicită organizarea unei perioade de 
reflecție la începutul anului pentru a defini 
nevoile strategice ale fiecărei frontiere și 
domeniul de cooperare în legătură cu 
strategia „Europa 2020”, astfel încât 
cooperarea teritorială europeană să fie 
integrată la toate nivelurile de planificare 
strategică - european, național, regional și 
local; îndeamnă Comisia să ofere imediat 
detalii referitoare la propunerea privind 
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concentrarea tematică a fondurilor, cu 
referire la un „meniu tematic” strategia 
UE 2020;

Or. fr

Amendamentul 36
Alain Cadec

Propunere de rezoluție
Punctul 7 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită organizarea unei perioade de 
reflecție la începutul anului pentru a defini 
nevoile strategice ale fiecărei frontiere în 
legătură cu strategia „Europa 2020”, astfel 
încât cooperarea teritorială europeană să fie 
integrată la toate nivelurile de planificare 
strategică - european, național și regional;

7. solicită organizarea unei perioade de 
reflecție la începutul anului pentru a defini 
nevoile strategice ale fiecărei frontiere și 
domeniul de cooperare în legătură cu 
strategia „Europa 2020”, astfel încât 
cooperarea teritorială europeană să fie 
integrată la toate nivelurile de planificare 
strategică - european, național și regional;

Or. fr

Amendamentul 37
László Surján

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. consideră că programele de cooperare 
transfrontalieră sunt esențiale pentru a 
asigura eficiența și îndeplinirea 
obiectivelor referitoare la strategiile de 
reducere a sărăciei și de integrare a 
grupurilor defavorizate (precum grupul 
de etnie romă) în societatea europeană; 
lansează invitația de a considera acest 
aspect o prioritate în procesul de creare a 
cadrului de reglementare;
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Or. en

Amendamentul 38
László Surján

Propunere de rezoluție
Punctul 7b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. susține o abordare specifică a 
microregiunilor foarte defavorizate care 
se luptă cu sărăcia cruntă, cu relații 
tensionate între culturile majoritare și 
minoritare și care nu dispun de capacități, 
nici umane, nici financiare, care să poată 
fi folosite în programele europene de 
dezvoltare regională; solicită introducerea 
unui instrument temporar pentru aceste 
regiuni, bazat pe o asistență tehnică mai 
susținută, pe o rată de cofinanțare redusă 
în mod semnificativ și pe norme 
simplificate de punere în aplicare;

Or. en

Amendamentul 39
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. dorește ca alocarea de fonduri să nu se 
mai facă de majoritatea statelor membre, 
ci la nivel comunitar, prin programul de 
cooperare teritorială, pe baza criteriilor 
din anexa 2 punctul 5 din regulamentul 
general, pentru a răspunde într-un mod 
strategic și integrat nevoilor de cooperare 
a fiecărei țări și a fiecărei zone; invită 
Comisia Europeană să ia în considerare 
și alte criterii strategice, măsurabile,
relevante și care să reflecte nevoile 

8. dorește ca fondurile alocate cooperării 
teritoriale să se bazeze din ce în ce mai 
mult pe criteriile din anexa 2 punctul 5 din 
regulamentul general, pentru a îndeplini,
într-un mod strategic și integrat, obiectivele 
corespunzătoare fiecărei țări și fiecărei 
zone;
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teritoriilor, care pot oferi o contrapondere 
criteriului principal al demografiei;

Or. it

Amendamentul 40
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. dorește ca alocarea de fonduri să nu se 
mai facă de majoritatea statelor membre, 
ci la nivel comunitar, prin programul de 
cooperare teritorială, pe baza criteriilor din 
anexa 2 punctul 5 din regulamentul 
general, pentru a răspunde într-un mod 
strategic și integrat nevoilor de cooperare 
a fiecărei țări și a fiecărei zone; invită 
Comisia Europeană să ia în considerare și 
alte criterii strategice, măsurabile, 
relevante și care să reflecte nevoile 
teritoriilor, care pot oferi o contrapondere 
criteriului principal al demografiei;

8. dorește ca proiectele de cooperare 
teritorială să fie coordonate la nivelul UE, 
pentru a răspunde într-un mod strategic și
integrat nevoilor țărilor și zonelor; invită 
Comisia Europeană să ia în considerare și 
alte criterii strategice, măsurabile, 
relevante și care să reflecte nevoile 
teritoriilor, care pot oferi o contrapondere 
criteriului principal al demografiei;

Or. en

Amendamentul 41
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. dorește ca alocarea de fonduri să nu se 
mai facă de majoritatea statelor membre, 
ci la nivel comunitar, prin programul de 
cooperare teritorială, pe baza criteriilor din 
anexa 2 punctul 5 din regulamentul 
general, pentru a răspunde într-un mod 
strategic și integrat nevoilor de cooperare a 

8. dorește ca fondurile să fie alocate 
pentru fiecare program de cooperare 
teritorială, pe baza unor criterii 
armonizate, pentru a răspunde într-un mod 
strategic și integrat nevoilor de cooperare a 
fiecărei țări și a fiecărei zone; în acest 
sens, invită Comisia Europeană să ia în 
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fiecărei țări și a fiecărei zone; invită 
Comisia Europeană să ia în considerare și 
alte criterii strategice, măsurabile, 
relevante și care să reflecte nevoile 
teritoriilor, care pot oferi o contrapondere
criteriului principal al demografiei;

considerare și alte criterii strategice, 
măsurabile, relevante și care să reflecte 
nevoile teritoriilor și să ofere o 
contrapondere criteriilor demografiei;

Or. en

Amendamentul 42
Georgios Stavrakakis

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. dorește ca alocarea de fonduri să nu se 
mai facă de majoritatea statelor membre, 
ci la nivel comunitar, prin programul de 
cooperare teritorială, pe baza criteriilor 
din anexa 2 punctul 5 din regulamentul 
general, pentru a răspunde într-un mod 
strategic și integrat nevoilor de cooperare a 
fiecărei țări și a fiecărei zone; invită 
Comisia Europeană să ia în considerare și 
alte criterii strategice, măsurabile, 
relevante și care să reflecte nevoile 
teritoriilor, care pot oferi o contrapondere 
criteriului principal al demografiei;

8. dorește ca alocarea de fonduri pentru 
cooperarea teritorială să se facă luând în 
considerare caracteristicile regiunilor și 
zonelor și pe baza criteriilor din anexa 2 
punctul 5 din regulamentul general, pentru 
a răspunde într-un mod strategic și integrat 
nevoilor de cooperare a fiecărei țări și a 
fiecărei zone; invită Comisia Europeană să 
ia în considerare și alte criterii strategice, 
măsurabile, relevante și care să reflecte 
nevoile teritoriilor, care pot oferi o 
contrapondere criteriului principal al 
demografiei;

Or. en

Amendamentul 43
Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. dorește ca alocarea de fonduri să nu se 
mai facă de majoritatea statelor membre, ci 
la nivel comunitar, prin programul de 

8. dorește ca alocarea de fonduri să se facă 
în continuare de majoritatea statelor 
membre, dar la nivel comunitar, prin 
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cooperare teritorială, pe baza criteriilor din 
anexa 2 punctul 5 din regulamentul 
general, pentru a răspunde într-un mod 
strategic și integrat nevoilor de cooperare a 
fiecărei țări și a fiecărei zone; invită 
Comisia Europeană să ia în considerare și 
alte criterii strategice, măsurabile, 
relevante și care să reflecte nevoile 
teritoriilor, care pot oferi o contrapondere
criteriului principal al demografiei;

programul de cooperare teritorială, pe baza 
criteriilor din anexa 2 punctul 5 din 
regulamentul general, pentru a răspunde 
într-un mod strategic și integrat nevoilor de 
cooperare a fiecărei țări și a fiecărei zone; 
invită Comisia Europeană și statele 
membre să ia în considerare și alte criterii 
strategice, măsurabile, relevante și care să 
reflecte nevoile teritoriilor, dar care să nu 
submineze poziția criteriului principal al 
demografiei;

Or. en

Amendamentul 44
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. dorește ca alocarea de fonduri să nu se 
mai facă de majoritatea statelor membre, ci 
la nivel comunitar, prin programul de 
cooperare teritorială, pe baza criteriilor din 
anexa 2 punctul 5 din regulamentul 
general, pentru a răspunde într-un mod 
strategic și integrat nevoilor de cooperare a 
fiecărei țări și a fiecărei zone; invită 
Comisia Europeană să ia în considerare și 
alte criterii strategice, măsurabile, 
relevante și care să reflecte nevoile 
teritoriilor, care pot oferi o contrapondere 
criteriului principal al demografiei;

8. invită Comisia să analizeze posibilitatea
ca alocarea de fonduri să nu se mai facă de 
majoritatea statelor membre, ci la nivel 
comunitar, prin programul de cooperare 
teritorială, pe baza criteriilor din anexa 2 
punctul 5 din regulamentul general, pentru 
a răspunde într-un mod strategic și integrat 
nevoilor de cooperare a fiecărei țări și a 
fiecărei zone; invită Comisia Europeană să 
ia în considerare și alte criterii strategice, 
măsurabile, relevante și care să reflecte 
nevoile teritoriilor, care pot oferi o 
contrapondere criteriului principal al 
demografiei;

Or. fi

Amendamentul 45
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Punctul 8 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. dorește ca alocarea de fonduri să nu se 
mai facă de majoritatea statelor membre, ci 
la nivel comunitar, prin programul de 
cooperare teritorială, pe baza criteriilor din 
anexa 2 punctul 5 din regulamentul 
general, pentru a răspunde într-un mod 
strategic și integrat nevoilor de cooperare a 
fiecărei țări și a fiecărei zone; invită 
Comisia Europeană să ia în considerare și 
alte criterii strategice, măsurabile, 
relevante și care să reflecte nevoile 
teritoriilor, care pot oferi o contrapondere 
criteriului principal al demografiei;

8. dorește ca alocarea de fonduri să nu se 
mai facă de majoritatea statelor membre, ci 
la nivel comunitar, prin programul de 
cooperare teritorială, pe baza criteriilor din 
anexa 2 punctul 5 din regulamentul 
general, pentru a răspunde într-un mod 
strategic și integrat nevoilor de cooperare a 
fiecărei țări și a fiecărei zone; invită 
Comisia Europeană să ia în considerare și 
alte criterii strategice, măsurabile, 
relevante și care să reflecte nevoile 
teritoriilor, care pot oferi o contrapondere 
criteriului principal al demografiei, luând 
în considerare provocarea pe termen 
lung, de ordin economic și social, creată 
pentru UE de schimbările demografice și, 
mai ales, de îmbătrânirea populației;

Or. pt

Amendamentul 46
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. dorește ca alocarea de fonduri să nu se 
mai facă de majoritatea statelor membre, ci 
la nivel comunitar, prin programul de 
cooperare teritorială, pe baza criteriilor din 
anexa 2 punctul 5 din regulamentul 
general, pentru a răspunde într-un mod 
strategic și integrat nevoilor de cooperare a 
fiecărei țări și a fiecărei zone; invită 
Comisia Europeană să ia în considerare și 
alte criterii strategice, măsurabile, 
relevante și care să reflecte nevoile 
teritoriilor, care pot oferi o contrapondere 
criteriului principal al demografiei;

8. dorește ca alocarea de fonduri să nu se 
mai facă de majoritatea statelor membre, ci 
la nivel comunitar, prin programul de 
cooperare teritorială, pe baza criteriilor din 
anexa 2 punctul 5 din regulamentul 
general, pentru a răspunde într-un mod 
strategic și integrat nevoilor de cooperare a 
fiecărei țări și a fiecărei zone; invită 
Comisia Europeană să ia în considerare și 
alte criterii strategice, măsurabile, 
relevante și care să reflecte nevoile 
teritoriilor, care pot oferi o contrapondere 
criteriului principal al demografiei, și 
anume statutul de insulă sau condițiile 
naturale și topografice dificile;
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Or. el

Amendamentul 47
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reafirmă importanța cooperării 
interregionale, dar regretă lipsa de resurse 
care îi sunt alocate; solicită o reducere a 
ratei de cofinanțare europeană de la 75 % 
la 60 % în cadrul acestui program pentru 
participanții proveniți din regiunile 
obiectivului „competitivitate și ocuparea 
forței de muncă”; încurajează regiunile să 
exploateze mai bine posibilitățile de 
cooperare interregională oferite în temeiul 
articolului 37 alineatul (6) litera (b) din 
regulamentul general; preconizează în 
acest sens că componenta „interregională” 
din cadrul Obiectivului 3 ar trebui să 
contribuie, de asemenea, la coordonarea și 
facilitarea acestor proiecte, la capitalizarea 
de cunoștințe și la schimbul de bune 
practici într-o legătură mai strânsă și cu 
sprijinul INTERACT;

9. reafirmă importanța cooperării 
interregionale, încurajează regiunile să 
exploateze mai bine posibilitățile de 
cooperare interregională oferite în temeiul 
articolului 37 alineatul (6) litera (b) din 
regulamentul general; preconizează în 
acest sens că componenta „interregională” 
din cadrul Obiectivului 3 ar trebui să 
contribuie, de asemenea, la coordonarea și 
facilitarea acestor proiecte, la capitalizarea 
de cunoștințe și la schimbul de bune 
practici într-o legătură mai strânsă și cu 
sprijinul INTERACT;

Or. el

Amendamentul 48
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reafirmă importanța cooperării 
interregionale, dar regretă lipsa de resurse 
care îi sunt alocate; solicită o reducere a 
ratei de cofinanțare europeană de la 75 % 
la 60 % în cadrul acestui program pentru 

9. reafirmă importanța cooperării 
interregionale, dar regretă lipsa de resurse 
care îi sunt alocate; încurajează regiunile să 
exploateze mai bine posibilitățile de 
cooperare interregională oferite în temeiul 
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participanții proveniți din regiunile 
obiectivului „competitivitate și ocuparea 
forței de muncă”; încurajează regiunile să 
exploateze mai bine posibilitățile de 
cooperare interregională oferite în temeiul 
articolului 37 alineatul (6) litera (b) din 
regulamentul general; preconizează în 
acest sens că componenta „interregională” 
din cadrul Obiectivului 3 ar trebui să 
contribuie, de asemenea, la coordonarea și 
facilitarea acestor proiecte, la capitalizarea 
de cunoștințe și la schimbul de bune 
practici într-o legătură mai strânsă și cu 
sprijinul INTERACT;

articolului 37 alineatul (6) litera (b) din 
regulamentul general; preconizează în 
acest sens că componenta „interregională” 
din cadrul Obiectivului 3 ar trebui să 
contribuie, de asemenea, la coordonarea și 
facilitarea acestor proiecte, la capitalizarea 
de cunoștințe și la schimbul de bune 
practici într-o legătură mai strânsă și cu 
sprijinul INTERACT;

Or. it

Amendamentul 49
Georgios Stavrakakis

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reafirmă importanța cooperării 
interregionale, dar regretă lipsa de resurse 
care îi sunt alocate; solicită o reducere a 
ratei de cofinanțare europeană de la 75 % 
la 60 % în cadrul acestui program pentru 
participanții proveniți din regiunile 
obiectivului „competitivitate și ocuparea 
forței de muncă”; încurajează regiunile să 
exploateze mai bine posibilitățile de 
cooperare interregională oferite în temeiul 
articolului 37 alineatul (6) litera (b) din 
regulamentul general; preconizează în 
acest sens că componenta „interregională” 
din cadrul Obiectivului 3 ar trebui să 
contribuie, de asemenea, la coordonarea și 
facilitarea acestor proiecte, la capitalizarea 
de cunoștințe și la schimbul de bune 
practici într-o legătură mai strânsă și cu
sprijinul INTERACT;

9. reafirmă importanța cooperării 
interregionale, dar regretă lipsa de resurse 
care îi sunt alocate; solicită ca nivelul de 
dezvoltare al fiecărei regiuni să fie luat în 
considerare atunci când se stabilește rata 
de cofinanțare europeană; încurajează 
regiunile să exploateze mai bine 
posibilitățile de cooperare interregională 
oferite în temeiul articolului 37 alineatul 
(6) litera (b) din regulamentul general; 
preconizează în acest sens că componenta 
„interregională” din cadrul Obiectivului 3 
ar trebui să contribuie, de asemenea, la 
coordonarea și facilitarea acestor proiecte, 
la capitalizarea de cunoștințe și la schimbul 
de bune practici într-o legătură mai strânsă 
și cu sprijinul INTERACT;

Or. en
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Amendamentul 50
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reafirmă importanța cooperării 
interregionale, dar regretă lipsa de resurse 
care îi sunt alocate; solicită o reducere a 
ratei de cofinanțare europeană de la 75 % 
la 60 % în cadrul acestui program pentru 
participanții proveniți din regiunile 
obiectivului „competitivitate și ocuparea 
forței de muncă”; încurajează regiunile să 
exploateze mai bine posibilitățile de 
cooperare interregională oferite în temeiul 
articolului 37 alineatul (6) litera (b) din 
regulamentul general; preconizează în 
acest sens că componenta „interregională” 
din cadrul Obiectivului 3 ar trebui să 
contribuie, de asemenea, la coordonarea și 
facilitarea acestor proiecte, la capitalizarea 
de cunoștințe și la schimbul de bune 
practici într-o legătură mai strânsă și cu 
sprijinul INTERACT;

9. reafirmă importanța cooperării 
interregionale, dar regretă lipsa de resurse 
care îi sunt alocate; invită Comisia să ia în 
considerare rata de cofinanțare europeană 
pentru fiecare program în parte, acordând 
atenție și capacității acestuia de a acționa 
ca stimulent1; încurajează regiunile să 
exploateze mai bine posibilitățile de 
cooperare interregională oferite în temeiul 
articolului 37 alineatul (6) litera (b) din 
regulamentul general; preconizează în 
acest sens că componenta „interregională” 
din cadrul Obiectivului 3 ar trebui să 
contribuie, de asemenea, la coordonarea și 
facilitarea acestor proiecte, la capitalizarea 
de cunoștințe și la schimbul de bune 
practici într-o legătură mai strânsă și cu
sprijinul INTERACT;

__________________
1 Întrucât cofinanțarea UE variază în 
funcție de program, nu ar trebui să se 
menționeze niciun procent precis.

Or. fi

Amendamentul 51
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reafirmă importanța cooperării 
interregionale, dar regretă lipsa de resurse 

9. reafirmă importanța cooperării 
interregionale, dar regretă lipsa de resurse 
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care îi sunt alocate; solicită o reducere a 
ratei de cofinanțare europeană de la 75 % 
la 60 % în cadrul acestui program pentru 
participanții proveniți din regiunile 
obiectivului „competitivitate și ocuparea 
forței de muncă”; încurajează regiunile să 
exploateze mai bine posibilitățile de 
cooperare interregională oferite în 
temeiul articolului 37 alineatul (6) litera 
(b) din regulamentul general;
preconizează în acest sens că componenta 
„interregională” din cadrul Obiectivului 3 
ar trebui să contribuie, de asemenea, la 
coordonarea și facilitarea acestor proiecte, 
la capitalizarea de cunoștințe și la schimbul 
de bune practici într-o legătură mai 
strânsă și cu sprijinul INTERACT;

care îi sunt alocate; solicită o reducere a 
ratei de cofinanțare europeană de la 75 %
la 60 % în cadrul acestui program pentru 
participanții proveniți din regiunile 
obiectivului „competitivitate și ocuparea 
forței de muncă” pentru a crește numărul 
proiectelor în cadrul acestui obiectiv; 
preconizează în acest sens că componenta 
„interregională” din cadrul Obiectivului 3 
ar trebui să contribuie, de asemenea, la 
coordonarea și facilitarea acestor proiecte, 
la capitalizarea de cunoștințe și la schimbul 
de bune practici; subliniază faptul că, 
pentru viitoarele programe operaționale, 
trebuie să se obțină sprijinul INTERACT
și capacitatea unor sisteme de asistență de 
succes, care urmează să fie elaborate 
după modelul proiectului RC LACE;

Or. en

Amendamentul 52
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reafirmă importanța cooperării 
interregionale, dar regretă lipsa de resurse 
care îi sunt alocate; solicită o reducere a 
ratei de cofinanțare europeană de la 75 % 
la 60 % în cadrul acestui program pentru 
participanții proveniți din regiunile 
obiectivului „competitivitate și ocuparea 
forței de muncă”; încurajează regiunile să 
exploateze mai bine posibilitățile de 
cooperare interregională oferite în temeiul 
articolului 37 alineatul (6) litera (b) din 
regulamentul general; preconizează în 
acest sens că componenta „interregională” 
din cadrul Obiectivului 3 ar trebui să 
contribuie, de asemenea, la coordonarea și 
facilitarea acestor proiecte, la capitalizarea 
de cunoștințe și la schimbul de bune 

9. reafirmă importanța cooperării 
interregionale (componenta C), dar regretă 
lipsa de resurse care îi sunt alocate; 
sugerează, prin urmare, o reducere a ratei 
de cofinanțare europeană de la 75 % la 
60 % în cadrul acestei componente pentru 
participanții proveniți din regiunile 
obiectivului „competitivitate și ocuparea 
forței de muncă”; solicită ca domeniile 
tematice de cooperare să fie extinse 
pentru a include guvernanța și 
dezvoltarea teritorială; de asemenea, 
încurajează regiunile să exploateze mai 
bine posibilitățile de cooperare 
interregională oferite în temeiul articolului 
37 alineatul (6) litera (b) din regulamentul 
general; preconizează în acest sens că 
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practici într-o legătură mai strânsă și cu 
sprijinul INTERACT;

componenta „interregională” din cadrul 
Obiectivului 3 ar trebui să acopere, de 
asemenea, coordonarea și facilitarea 
acestor proiecte, capitalizarea de cunoștințe 
și schimbul de bune;

Or. fr

Amendamentul 53
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 10 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. încurajează activitățile ESPON și
sugerează îmbunătățirea accesibilității 
rezultatelor sale pentru a facilita 
utilizarea de către părțile interesate;

10. încurajează activitățile ESPON, dar 
sugerează faptul că oportunitățile de 
implicare activă în activitățile sale de 
cercetare cu privire la dezvoltarea 
teritorială ar trebui să devină mai 
accesibile pentru autoritățile locale și 
regionale, asigurându-se concomitent 
facilitarea diseminării rezultatelor 
obținute;

Or. en

Amendamentul 54
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 11 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută succesul programului URBACT 
privind dezvoltarea urbană durabilă și 
solicită reluarea acestuia;

11. salută succesul programului URBACT 
privind dezvoltarea urbană durabilă și 
solicită reluarea și extinderea acestuia într-
o inițiativă de amploare și accesibilă la 
scară largă, prin care să se ofere 
oportunități de învățare și schimburi 
reciproce cu privire la provocările urbane 
locale;
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Or. en

Amendamentul 55
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. susține continuarea programului 
INTERACT în sprijinul și serviciul 
programelor de cooperare teritorială si 
solicită o coordonare mai eficientă între 
INTERACT, URBACT ȘI ESPON, pe de 
o parte, și componenta C, pe de altă parte, 
în vederea unei mai bune puneri în 
aplicare a Obiectivului 3;

Or. fr

Amendamentul 56
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia Europeană să ia în 
considerare o modalitate de a investi și de 
a implica aleșii locali și regionali în aceste 
rețele europene de schimb de experiență și 
de bune practici;

12. invită Comisia Europeană să ia în 
considerare o modalitate de a pune în 
aplicare proiectul-pilot Erasmus pentru 
aleșii locali și regionali;

Or. en

Amendamentul 57
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou) 



AM\858194RO.doc 31/73 PE458.829v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. reafirmă faptul că implicarea 
actorilor de la nivel subnațional în 
realizarea obiectivelor UE reprezintă o 
condiție prealabilă pentru eficiența 
punerii în aplicare a coeziunii teritoriale;

Or. en

Amendamentul 58
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
Punctul 13 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că este necesară o mai mare 
complementaritate între obiectivul 
„cooperare teritorială”, pe de o parte, și 
obiectivele „convergență” și 
„competitivitate și ocuparea forței de 
muncă”, pe de altă parte; sugerează că 
programele operaționale regionale ar trebui 
să participe la proiectele transfrontaliere și 
transnaționale respective, prin definirea 
unei alocări teritoriale a fondurilor lor 
pentru proiectele prioritare identificate și 
convenite în prealabil cu partenerii 
programului, respectând principiile 
guvernării pe mai multe niveluri și ale 
parteneriatului;

13. consideră că este necesară coordonarea
obiectivului „cooperare teritorială”cu 
obiectivele „convergență” și 
„competitivitate și ocuparea forței de 
muncă”; sugerează că programele 
operaționale regionale ar trebui să participe 
la proiectele transfrontaliere și 
transnaționale respective; solicită o 
coordonare mai bună decât oricând a 
programării;

Or. en

Amendamentul 59
Sophie Auconie

Propunere de rezoluție
Punctul 13 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că este necesară o mai mare 
complementaritate între obiectivul 
„cooperare teritorială”, pe de o parte, și 
obiectivele „convergență” și 
„competitivitate și ocuparea forței de 
muncă”, pe de altă parte; sugerează că 
programele operaționale regionale ar trebui 
să participe la proiectele transfrontaliere și 
transnaționale respective, prin definirea 
unei alocări teritoriale a fondurilor lor 
pentru proiectele prioritare identificate și 
convenite în prealabil cu partenerii 
programului, respectând principiile 
guvernării pe mai multe niveluri și ale 
parteneriatului;

13. consideră că este necesară o mai mare 
complementaritate între obiectivul 
„cooperare teritorială”, pe de o parte, și 
obiectivele „convergență” și 
„competitivitate și ocuparea forței de 
muncă”, pe de altă parte; sugerează că 
programele operaționale regionale ar trebui 
să participe la proiectele transfrontaliere și 
transnaționale respective, prin definirea 
unei abordări teritoriale a fondurilor lor în 
beneficiul proiectelor prioritare 
identificate și convenite în prealabil cu 
partenerii programului, respectând 
principiile guvernării pe mai multe niveluri 
și ale parteneriatului;

Or. fr

Amendamentul 60
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 13 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că este necesară o mai mare 
complementaritate între obiectivul 
„cooperare teritorială”, pe de o parte, și 
obiectivele „convergență” și 
„competitivitate și ocuparea forței de 
muncă”, pe de altă parte; sugerează că 
programele operaționale regionale ar trebui 
să participe la proiectele transfrontaliere și 
transnaționale respective, prin definirea 
unei alocări teritoriale a fondurilor lor 
pentru proiectele prioritare identificate și 
convenite în prealabil cu partenerii 
programului, respectând principiile 
guvernării pe mai multe niveluri și ale 
parteneriatului;

13. consideră că este necesară o mai mare 
complementaritate între obiectivul 
„cooperare teritorială”, pe de o parte, și 
obiectivele „convergență” și 
„competitivitate și ocuparea forței de 
muncă”, pe de altă parte; sugerează că 
programele operaționale regionale ar trebui 
să se preocupe și să participe la proiectele 
transfrontaliere, transnaționale și 
interregionale respective, prin definirea 
unei alocări teritoriale a fondurilor lor 
pentru proiectele prioritare identificate și 
convenite în prealabil, prin consultarea cu 
partenerii programului, respectând 
principiile guvernării pe mai multe niveluri 
și ale parteneriatului;
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Or. fr

Amendamentul 61
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 13 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că este necesară o mai mare 
complementaritate între obiectivul 
„cooperare teritorială”, pe de o parte, și 
obiectivele „convergență” și 
„competitivitate și ocuparea forței de 
muncă”, pe de altă parte; sugerează că 
programele operaționale regionale ar trebui 
să participe la proiectele transfrontaliere și 
transnaționale respective, prin definirea 
unei alocări teritoriale a fondurilor lor 
pentru proiectele prioritare identificate și 
convenite în prealabil cu partenerii 
programului, respectând principiile 
guvernării pe mai multe niveluri și ale 
parteneriatului;

13. consideră că este necesară o mai mare 
complementaritate între obiectivul 
„cooperare teritorială”, pe de o parte, și 
obiectivele „convergență” și 
„competitivitate și ocuparea forței de 
muncă”, pe de altă parte; sugerează că 
programele operaționale regionale ar trebui 
să participe la proiectele transfrontaliere și 
transnaționale respective, prin definirea 
unei alocări teritoriale a fondurilor lor 
pentru proiectele prioritare identificate și 
convenite în prealabil cu partenerii 
programului, respectând principiile 
guvernării pe mai multe niveluri și ale 
parteneriatului, ceea ce va permite o mai 
bună exploatare datorită relațiilor 
dezvoltate la nivel transfrontalier între 
actorii privați și publici;

Or. en

Amendamentul 62
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 13 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că este necesară o mai mare 
complementaritate între obiectivul 
„cooperare teritorială”, pe de o parte, și 
obiectivele „convergență” și 
„competitivitate și ocuparea forței de 
muncă”, pe de altă parte; sugerează că 

13. consideră că este necesară o mai mare 
complementaritate între obiectivul 
„cooperare teritorială”, pe de o parte, și 
obiectivele „convergență” și 
„competitivitate și ocuparea forței de 
muncă”, pe de altă parte; sugerează că 
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programele operaționale regionale ar trebui 
să participe la proiectele transfrontaliere și 
transnaționale respective, prin definirea 
unei alocări teritoriale a fondurilor lor 
pentru proiectele prioritare identificate și 
convenite în prealabil cu partenerii 
programului, respectând principiile 
guvernării pe mai multe niveluri și ale 
parteneriatului;

programele operaționale regionale ar trebui 
să dispună de opțiunea viabilă de a 
participa la proiectele transfrontaliere și 
transnaționale respective, prin definirea 
unei alocări teritoriale a fondurilor lor 
pentru proiectele prioritare identificate și 
convenite în prealabil cu partenerii 
programului din regiuni învecinate, 
respectând principiile guvernării pe mai 
multe niveluri și ale parteneriatului;

Or. en

Amendamentul 63
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
Punctul 14 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. încurajează statele membre și 
regiunile să pună în aplicare programe 
operaționale pluriregionale 
corespunzătoare unor probleme teritoriale 
comune; invită Comisia să ia în 
considerare adaptările de reglementare 
necesare pentru crearea unor programe 
operaționale pluriregionale 
transfrontaliere, pe baza aceluiași model;

eliminat

Or. en

Amendamentul 64
Manfred Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 14 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. încurajează statele membre și 
regiunile să pună în aplicare programe 
operaționale pluriregionale 

eliminat
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corespunzătoare unor probleme teritoriale 
comune; invită Comisia să ia în 
considerare adaptările de reglementare 
necesare pentru crearea unor programe 
operaționale pluriregionale 
transfrontaliere, pe baza aceluiași model;

(Această solicitare nu este în conformitate 
cu evaluarea INTERREG, care insistă în 
mod clar asupra faptului că instrumentele 
și domeniile nu ar trebui să se modifice în 
mod constant. În plus, cele mai bune 
rezultate le au programele mai mici, de tip 
A, specifice regiunilor.)

Or. de

Amendamentul 65
Sophie Auconie

Propunere de rezoluție
Punctul 14 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. încurajează statele membre și regiunile 
să pună în aplicare programe operaționale 
pluriregionale corespunzătoare unor 
probleme teritoriale comune; invită 
Comisia să ia în considerare adaptările de 
reglementare necesare pentru crearea unor 
programe operaționale pluriregionale 
transfrontaliere, pe baza aceluiași model;

14. încurajează statele membre și regiunile 
să pună în aplicare programe operaționale 
pluriregionale corespunzătoare unor 
probleme teritoriale comune, precum 
prezența unui lanț muntos sau a unui 
bazin al unui râu, care definește teritoriul 
unei zone; invită Comisia să ia în 
considerare adaptările de reglementare 
necesare pentru crearea unor programe 
operaționale pluriregionale transfrontaliere, 
pe baza aceluiași model;

Or. fr

Amendamentul 66
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 14 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. încurajează statele membre și regiunile 
să pună în aplicare programe operaționale 
pluriregionale corespunzătoare unor 
probleme teritoriale comune; invită 
Comisia să ia în considerare adaptările de 
reglementare necesare pentru crearea unor 
programe operaționale pluriregionale 
transfrontaliere, pe baza aceluiași model;

14. încurajează statele membre și regiunile 
să pună în aplicare programe operaționale 
pluriregionale, ale căror autorități de 
gestionare ar putea fi GECT,
corespunzătoare unor probleme teritoriale 
comune; invită Comisia să ia în 
considerare adaptările de reglementare 
necesare pentru crearea unor programe 
operaționale pluriregionale transfrontaliere, 
pe baza aceluiași model;

Or. cs

Amendamentul 67
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. încurajează Comisia și statele 
membre să promoveze coordonarea 
politicilor în regiunile transfrontaliere, în 
domenii precum politica fiscală în relație 
cu persoanele fizice și întreprinderile și 
piața forței de muncă, astfel încât să se 
evite apariția unor probleme legate de 
denaturarea concurenței în cadrul 
integrării economice și culturale;

Or. el

Amendamentul 68
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
Punctul 15 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reamintește că, la inițiativa Consiliului, 
logica macroregiunilor este o logică 
experimentală de coordonare în jurul 
proiectelor comune care vizează un 
teritoriu vast, în vederea punerii în 
aplicare a beneficiilor unui sistem integrat 
și multisectorial în legătură cu acțiunile 
strategice comune care beneficiază de 
fondurile deja existente; reamintește că 
aceste strategii nu trebuie să impună 
costuri suplimentare pentru bugetul 
Uniunii, nici crearea de noi instituții, și că 
acestea nu implică punerea în aplicare a 
noilor legislații;

15. reamintește că, la inițiativa Consiliului, 
logica macroregiunilor este o logică 
experimentală de coordonare în jurul 
proiectelor comune care vizează un 
teritoriu vast, în vederea utilizării 
beneficiilor unui sistem integrat și 
multisectorial în legătură cu acțiunile 
strategice comune care beneficiază de 
fondurile deja existente; reamintește că 
aceste strategii nu trebuie să impună 
fonduri noi în bugetul Uniunii, nici crearea 
de noi instituții, și că acestea nu implică 
punerea în aplicare a unei noi legislații;

Or. en

Amendamentul 69
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reamintește că, la inițiativa Consiliului, 
logica macroregiunilor este o logică 
experimentală de coordonare în jurul 
proiectelor comune care vizează un 
teritoriu vast, în vederea punerii în aplicare 
a beneficiilor unui sistem integrat și 
multisectorial în legătură cu acțiunile 
strategice comune care beneficiază de 
fondurile deja existente; reamintește că 
aceste strategii nu trebuie să impună
costuri suplimentare pentru bugetul 
Uniunii, nici crearea de noi instituții, și că 
acestea nu implică punerea în aplicare a 
noilor legislații;

15. reamintește că, la inițiativa Consiliului, 
logica macroregiunilor este o logică 
experimentală de coordonare în jurul 
proiectelor comune care vizează un 
teritoriu vast, în vederea punerii în aplicare 
a beneficiilor unui sistem integrat și 
multisectorial în legătură cu acțiunile 
strategice comune care beneficiază de 
fondurile deja existente; reamintește că 
aceste strategii nu impun costuri 
suplimentare pentru bugetul Uniunii, nici 
nu prevăd crearea de noi instituții, și că 
acestea nu implică punerea în aplicare a 
noilor legislații;

Or. en
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Amendamentul 70
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reamintește că, la inițiativa Consiliului, 
logica macroregiunilor este o logică 
experimentală de coordonare în jurul 
proiectelor comune care vizează un 
teritoriu vast, în vederea punerii în aplicare 
a beneficiilor unui sistem integrat și
multisectorial în legătură cu acțiunile 
strategice comune care beneficiază de 
fondurile deja existente; reamintește că 
aceste strategii nu trebuie să impună 
costuri suplimentare pentru bugetul 
Uniunii, nici crearea de noi instituții, și că 
acestea nu implică punerea în aplicare a 
noilor legislații;

15. reamintește că, la inițiativa Consiliului, 
logica macroregiunilor este o logică 
experimentală de coordonare în jurul 
proiectelor comune care vizează un 
teritoriu vast, marcat de probleme 
teritoriale comune, în vederea punerii în 
aplicare a beneficiilor unui sistem integrat, 
multisectorial și teritorial în legătură cu 
acțiunile strategice comune care 
beneficiază de fondurile deja existente; 
reamintește că aceste strategii nu trebuie să 
impună costuri suplimentare pentru bugetul 
Uniunii, nici crearea de noi instituții, și că 
acestea nu implică punerea în aplicare a 
noilor legislații;

Or. fr

Amendamentul 71
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reamintește că, la inițiativa Consiliului, 
logica macroregiunilor este o logică 
experimentală de coordonare în jurul 
proiectelor comune care vizează un 
teritoriu vast, în vederea punerii în aplicare 
a beneficiilor unui sistem integrat și 
multisectorial în legătură cu acțiunile 
strategice comune care beneficiază de 
fondurile deja existente; reamintește că 
aceste strategii nu trebuie să impună 
costuri suplimentare pentru bugetul 
Uniunii, nici crearea de noi instituții, și că 

15. reamintește că, la inițiativa Consiliului, 
logica macroregiunilor este o logică 
experimentală de coordonare în jurul 
proiectelor comune care vizează un 
teritoriu vast, în vederea punerii în aplicare 
a beneficiilor unui sistem integrat și 
multisectorial în legătură cu acțiunile 
strategice comune care beneficiază de 
fondurile deja existente; reamintește că 
astfel de strategii deja existente sau 
potențiale ar trebui să ofere o bază pentru 
aplicarea unor abordări mai strategice și 
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acestea nu implică punerea în aplicare a 
noilor legislații;

mai „unificatoare” prin intermediul 
instrumentelor de cooperare teritorială
adecvate, dar nu trebuie să impună costuri 
suplimentare pentru bugetul Uniunii, nici 
crearea de noi instituții, și că acestea nu 
implică punerea în aplicare a noilor 
legislații;

Or. en

Amendamentul 72
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reamintește că, la inițiativa Consiliului, 
logica macroregiunilor este o logică 
experimentală de coordonare în jurul 
proiectelor comune care vizează un 
teritoriu vast, în vederea punerii în aplicare 
a beneficiilor unui sistem integrat și 
multisectorial în legătură cu acțiunile 
strategice comune care beneficiază de 
fondurile deja existente; reamintește că
aceste strategii nu trebuie să impună 
costuri suplimentare pentru bugetul 
Uniunii, nici crearea de noi instituții, și că 
acestea nu implică punerea în aplicare a 
noilor legislații;

15. observă că abordările care respectă 
liniile Strategiei privind regiunea Mării 
Baltice pot să consolideze parțial 
cooperarea transfrontalieră; consideră că 
macrostrategiile ar trebui să țină seama 
pe deplin de alte programe de cooperare 
regională pentru a genera sinergii; 
reamintește că, la inițiativa Consiliului, 
logica macroregiunilor este o logică 
experimentală de coordonare în jurul 
proiectelor comune care vizează un 
teritoriu vast, în vederea punerii în aplicare 
a beneficiilor unui sistem integrat și 
multisectorial în legătură cu acțiunile 
strategice comune care beneficiază de 
fondurile deja existente; reamintește că 
aceste strategii nu trebuie să impună 
costuri suplimentare pentru bugetul 
Uniunii, nici crearea de noi instituții, și că 
acestea nu implică punerea în aplicare a 
noilor legislații;

Or. fi
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Amendamentul 73
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază faptul că obiectivul de 
cooperare teritorială poate include 
cooperarea la scară macroregională, în 
special în cadrul dimensiunii sale 
transnaționale;

Or. en

Amendamentul 74
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht

Propunere de rezoluție
Punctul 16 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită Comisiei un control riguros al 
rezultatelor primelor strategii puse în 
aplicare; consideră că procesul a generat un 
interes care merită fructificat; recomandă 
ca programele transnaționale să vină în 
sprijinul acestor strategii teritoriale prin 
coordonarea reflecției, definirea și 
monitorizarea strategiilor macroregionale 
actuale și noi;

16. solicită Comisiei un control riguros al 
rezultatelor primelor strategii puse în 
aplicare; consideră că procesul a generat un 
interes care merită fructificat; recomandă 
ca programele transnaționale să vină în 
sprijinul acestor strategii teritoriale prin 
coordonarea reflecției, definirea și 
monitorizarea strategiilor macroregionale;

Or. en

Amendamentul 75
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Punctul 16 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită Comisiei un control riguros al 16. solicită Comisiei un control riguros al 
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rezultatelor primelor strategii puse în 
aplicare; consideră că procesul a generat un 
interes care merită fructificat; recomandă 
ca programele transnaționale să vină în 
sprijinul acestor strategii teritoriale prin 
coordonarea reflecției, definirea și 
monitorizarea strategiilor macroregionale 
actuale și noi;

rezultatelor primelor strategii puse în 
aplicare; consideră că procesul a generat un 
interes care merită fructificat, cu lecții 
privind punerea în aplicare a viitoarelor 
strategii macroregionale noi; recomandă 
ca programele transnaționale să vină în 
sprijinul acestor strategii teritoriale prin 
coordonarea reflecției, definirea și 
monitorizarea strategiilor macroregionale 
actuale și noi;

Or. pt

Amendamentul 76
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 16 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită Comisiei un control riguros al 
rezultatelor primelor strategii puse în 
aplicare; consideră că procesul a generat un 
interes care merită fructificat; recomandă 
ca programele transnaționale să vină în 
sprijinul acestor strategii teritoriale prin 
coordonarea reflecției, definirea și 
monitorizarea strategiilor macroregionale 
actuale și noi;

16. solicită Comisiei un control riguros al 
rezultatelor primelor strategii 
macroregionale puse în aplicare; consideră 
că procesul a generat un interes care merită 
fructificat; recomandă ca programele 
transnaționale să vină în sprijinul acestor 
strategii teritoriale prin coordonarea 
reflecției, definirea și monitorizarea 
strategiilor macroregionale actuale și noi;

Or. en

Amendamentul 77
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 16 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită Comisiei un control riguros al 
rezultatelor primelor strategii puse în 
aplicare; consideră că procesul a generat un 

16. solicită Comisiei un control riguros al 
rezultatelor primelor strategii puse în 
aplicare; consideră că procesul a generat un 
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interes care merită fructificat; recomandă 
ca programele transnaționale să vină în 
sprijinul acestor strategii teritoriale prin 
coordonarea reflecției, definirea și 
monitorizarea strategiilor macroregionale 
actuale și noi;

interes care merită fructificat; recomandă 

ca programele transnaţionale să vină în 

sprijinul acestor strategii teritoriale prin 

coordonarea reflecţiei, definirea și 

monitorizarea strategiilor macroregionale 

actuale și noi, pentru a putea elabora un 

plan pe termen lung pentru macroregiuni 
și pentru a adopta practici 
corespunzătoare între diferitele 
macroregiuni;

Or. fi

Amendamentul 78
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază în același timp faptul că 
obiectivele strategiilor macroregionale 
completează obiectivele cooperării 
transfrontaliere microregionale și le pot 
integra, dar nu le pot înlocui; din acest 
motiv, subliniază faptul că componenta 
transfrontalieră a cooperării teritoriale 
trebuie să fie păstrată ca element distinct 
și legitim, cu propriile drepturi;

Or. cs
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Amendamentul 79
Alain Cadec

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. are convingerea că componenta 
transnațională a Obiectivului 3 poate 
contribui la îmbunătățirea cooperării 
între strategiile macroregionale prin 
implicarea mai aprofundată a 
autorităților regionale și locale și a 
societății civile în punerea în aplicare a 
inițiativelor practice;

Or. fr

Amendamentul 80
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 17 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că orice strategie 

transnaţională trebuie să includă în 

reflecţia sa coordonările posibile cu liniile 

directoare ale reţelelor transeuropene de 

17. consideră că orice strategie 

transnaţională trebuie să includă în 

reflecţia sa coordonările posibile cu liniile 

directoare ale reţelelor transeuropene de 
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transport și cu strategiile puse în aplicare în 

cadrul politicii maritime integrate;

transport și cu strategiile puse în aplicare în 

cadrul politicii maritime integrate, 
referindu-se în special la regiunile 
insulare, regiunile muntoase și regiunile 
cu o densitate mică a populației;

Or. es

Amendamentul 81
François Alfonsi

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. consideră că legăturile culturale și 
lingvistice apropiate dintre regiunile de 
frontieră din diferitele state membre, care 
reprezintă o moștenire istorică, trebuie să 
fie folosite în avantajul nostru, pentru a 
stimula cooperarea transfrontalieră;

Or. fr

Amendamentul 82
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 18 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. reamintește că cooperarea teritorială 18. reamintește că cooperarea teritorială 
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vizează frontierele interne, precum și pe 

cele externe ale Uniunii Europene; solicită 
Comisiei să ia în considerare o mai bună 
sinergie între implicarea FEDR, cea a 

Instrumentului de asistenţă pentru 

preaderare (IPA), cea a Instrumentului 

european de vecinătate și parteneriat 

(ENPI) și cea a Fondului european de 

dezvoltare (FED);

vizează frontierele interne, precum și pe 

cele externe ale Uniunii Europene;
subliniază dificultățile întâmpinate de 
țările terțe în obținerea de cofinanțare în 
temeiul acordurilor de cooperare 
prevăzute de normele de punere în 
aplicare a FEDR; solicită Comisiei să ia în 
considerare o mai bună sinergie între 
implicarea FEDR, cea a Instrumentului de 

asistenţă pentru preaderare (IPA), cea a 

Instrumentului european de vecinătate și 

parteneriat (ENPI) și cea a Fondului 

european de dezvoltare (FED); solicită 
facilitarea unei finanțări comune între 
FEDR și fondurile politicii externe a UE;

Or. fr

Amendamentul 83
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 18 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. reamintește că cooperarea teritorială 18. reamintește că cooperarea teritorială 
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vizează frontierele interne, precum și pe 

cele externe ale Uniunii Europene; solicită 
Comisiei să ia în considerare o mai bună 
sinergie între implicarea FEDR, cea a 

Instrumentului de asistenţă pentru 

preaderare (IPA), cea a Instrumentului 

european de vecinătate și parteneriat 

(ENPI) și cea a Fondului european de 

dezvoltare (FED);

vizează frontierele interne, precum și pe 

cele externe ale Uniunii Europene, inclusiv 
aspecte legate de actualele și viitoarele 
strategii macroregionale; solicită Comisiei 
să ia în considerare o mai bună sinergie 
între implicarea FEDR, cea a 

Instrumentului de asistenţă pentru 

preaderare (IPA), cea a Instrumentului 

european de vecinătate și parteneriat 

(ENPI) și cea a Fondului european de 

dezvoltare (FED);

Or. fr

Amendamentul 84
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Punctul 18 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. reamintește că cooperarea teritorială 18. reamintește că cooperarea teritorială 
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vizează frontierele interne, precum și pe 

cele externe ale Uniunii Europene; solicită 
Comisiei să ia în considerare o mai bună 
sinergie între implicarea FEDR, cea a 

Instrumentului de asistenţă pentru 

preaderare (IPA), cea a Instrumentului 

european de vecinătate și parteneriat 

(ENPI) și cea a Fondului european de 

dezvoltare (FED);

vizează frontierele interne, precum și pe 

cele externe ale Uniunii Europene; solicită 
Comisiei să ia în considerare o mai bună 
sinergie între implicarea FEDR, cea a 

Instrumentului de asistenţă pentru 

preaderare (IPA), cea a Instrumentului 

european de vecinătate și parteneriat 

(ENPI) și cea a Fondului european de 

dezvoltare (FED); solicită simplificarea și 
armonizarea normelor privind accesul la 
diferitele surse de finanțare, pentru a 
asigura compatibilitatea și a facilita 
utilizarea acestora de către beneficiari;

Or. en

Amendamentul 85
Luís Paulo Alves

Propunere de rezoluție
Punctul 18 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. reamintește că cooperarea teritorială 
vizează frontierele interne, precum și pe 
cele externe ale Uniunii Europene; solicită 
Comisiei să ia în considerare o mai bună 
sinergie între implicarea FEDR, cea a 
Instrumentului de asistență pentru 
preaderare (IPA), cea a Instrumentului 

18. reamintește că cooperarea teritorială 
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european de vecinătate și parteneriat 
(ENPI) și cea a Fondului european de 
dezvoltare (FED); vizează frontierele interne, precum și pe 

cele externe ale Uniunii Europene; solicită 
Comisiei să ia în considerare o mai bună 
sinergie între implicarea FEDR, cea a 

Instrumentului de asistenţă pentru 

preaderare (IPA), cea a Instrumentului 

european de vecinătate și parteneriat 

(ENPI) și cea a Fondului european de 

dezvoltare (FED) și o invită să prezinte cât 
mai curând o propunere privind noile 
forme de vecinătate;

Or. pt

Amendamentul 86
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 18 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. reamintește că cooperarea teritorială 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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vizează frontierele interne, precum și pe 

cele externe ale Uniunii Europene; solicită 
Comisiei să ia în considerare o mai bună 
sinergie între implicarea FEDR, cea a 

Instrumentului de asistenţă pentru 

preaderare (IPA), cea a Instrumentului 

european de vecinătate și parteneriat 

(ENPI) și cea a Fondului european de 

dezvoltare (FED);

Or. fr

Amendamentul 87
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. invită Comisia, având în vedere 
caracterul special al Instrumentului 
european de vecinătate și parteneriat, să 
transfere responsabilitatea gestionării 
acestuia către DG Dezvoltare Regională a 
Comisiei, luând în considerare și 
aspectele legate de relațiile externe; 
observă că, în forma sa actuală, IEVP nu 
reprezintă o bază adecvată pentru a lua în 
considerare caracteristicile specifice ale 
cooperării transfrontaliere; consideră că 
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ar trebui să se aibă în vedere separarea 
acestuia de administrarea relațiilor 
externe, cel puțin în cazurile în care țările 
terțe care participă la cooperarea la 
frontierele externe contribuie, la rândul 
lor, la finanțarea cooperării;

Or. fi

Amendamentul 88
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. solicită punerea în aplicare, pentru 
regiunile ultraperiferice ale UE, a 
Planului de acțiune privind o vecinătate 
mai extinsă, anunțat în Comunicarea 
Comisiei COM(2004) 343; subliniază, 
prin urmare, necesitatea unei acțiuni 
multisectoriale coerente în domeniile de 
politică ale UE care vizează regiunile 
ultraperiferice și, în special, necesitatea 
unei coordonări mai eficiente a 
componentelor interne și externe prin 
adoptarea unei strategii de înglobare 
regională;

Or. fr

Amendamentul 89
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. reamintește faptul că o carte albă 
privind coeziunea teritorială, elaborată ca 
urmare a cărții verzi, ar reprezenta un 
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instrument oportun pentru a clarifica 
modalitatea de punere în aplicare a 
coeziunii teritoriale printr-o guvernanță 
pe mai multe niveluri în cadrul viitoarei 
politici regionale și ar stimula dezbaterea 
cu privire la următorul pachet legislativ;

Or. en

Amendamentul 90
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
Punctul 19 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. pledează în acest sens pentru o 
coordonare mai strânsă între diferitele 

direcţii generale implicate la nivelul 

Comisiei Europene;

19. afirmă faptul că dezvoltarea 
corespunzătoare a cooperării 
transfrontaliere în cadrul IEVP este 
împiedicată de insuficiența condițiilor 
existente; pledează în acest sens pentru o 
coordonare mai strânsă între diferitele 

direcţii generale implicate la nivelul 

Comisiei Europene; este convins de 
necesitatea absolută de a reintegra 
programele de cooperare transfrontalieră 
din cadrul IEVP în obiectivul de 
cooperare teritorială al politicii de 
coeziune;

Or. en

Amendamentul 91
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 20 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că GECT reprezintă un 
instrument de guvernare teritorială unic și 
valoros și că acesta răspunde nevoilor de 
cooperare structurată din punct de vedere 
financiar, juridic și din perspectiva unei 
guvernanțe pe mai multe niveluri;

20. consideră că GECT reprezintă un 

instrument de guvernare teritorială unic și 

valoros și că acesta răspunde nevoilor de 

cooperare structurată din punct de vedere 

financiar, juridic și din perspectiva unei 

guvernanţe pe mai multe niveluri; 

reamintește faptul că instrumentul GECT 
trebuie să fie promovat ca mijloc de 
creare a unor sisteme de guvernanță 
transfrontalieră, asigurând asumarea 
responsabilității pentru diferitele politici 
la nivel regional și local;

Or. en

Amendamentul 92
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Punctul 20 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că GECT reprezintă un 
instrument de guvernare teritorială unic și 
valoros și că acesta răspunde nevoilor de 
cooperare structurată din punct de vedere 
financiar, juridic și din perspectiva unei 

20. consideră că GECT reprezintă un 
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guvernanțe pe mai multe niveluri;

instrument de guvernare teritorială unic și 

valoros și că acesta răspunde nevoilor de 

cooperare structurată din punct de vedere 

financiar, juridic și din perspectiva unei 

guvernanţe pe mai multe niveluri;

subliniază, de asemenea, rolul esențial al 
acestora în punerea în aplicare cu succes 
a unui model de guvernanță pe mai multe 
niveluri;

Or. pt

Amendamentul 93
László Surján

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. subliniază faptul că GECT 
contribuie nu numai la coeziunea 
teritorială, ci și la coeziunea socială: 
indică faptul că acest instrument deține 
capacitatea optimă de a apropia diferitele 
comunități culturale și lingvistice, dar și 
de a promova coexistența pașnică într-o 
Europă diversă și a scoate în evidență 
valoarea adăugată europeană pentru 
cetățeni;
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Or. en

Amendamentul 94
François Alfonsi

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. recomandă o primă evaluare a 
GETC deja create, pentru a învăța din 
aceste experiențe inițiale;

Or. fr

Amendamentul 95
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 21 – partea introductivă 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. totuși, consideră că trebuie să se 

faciliteze punerea în aplicare a acestuia și 

solicită Comisiei Europene să prezinte cât 
mai curând posibil propuneri de 
amendamente la Regulamentul 

nr. 1082/2006 al Parlamentului European și 

al Consiliului privind GECT, luând în 
considerare problemele identificate de 

21. totuși, consideră că trebuie să se 

faciliteze punerea în aplicare a acestuia și 

solicită Comisiei Europene să prezinte cât 
mai curând posibil propuneri de 
amendamente la Regulamentul 

nr. 1082/2006 al Parlamentului European și 

al Consiliului privind GECT, luând în 
considerare problemele identificate de 
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regiunile și grupurile deja create, bazate pe 

lucrările Comitetului Regiunilor, în scopul 
de a:

autoritățile locale și regionale și grupurile 

deja create, bazate pe lucrările Comitetului 
Regiunilor, în scopul de a:

Or. fr

Amendamentul 96
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
Punctul 21 – prima liniuță 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- clarifica statutul GECT în cadrul 
sistemelor judiciare naționale,

- clarifica statutul GECT în cadrul 
sistemelor judiciare ale statelor membre, 
pentru a obține armonizarea juridică 
necesară în acest sens,

Or. en

Amendamentul 97
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 21 – prima liniuță 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- clarifica statutul GECT în cadrul 
sistemelor judiciare naționale,

- clarifica statutul GECT în cadrul tuturor 
sistemelor judiciare ale statelor membre,

Or. en
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Amendamentul 98
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 21 – a treia liniuță 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- reformula articolul 4 alineatul (3) 
pentru ca termenul de trei luni să fie 
respectat într-un mod strict,

eliminată

Or. it

Amendamentul 99
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 21 – a treia liniuță 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- - reformula articolul 4 alineatul (3) pentru 
ca termenul de trei luni să fie respectat într-
un mod strict,

- - reformula articolul 4 alineatul (3) pentru 
ca termenul de trei luni să fie respectat într-
un mod strict pentru procesarea cererilor 
de înființare a unei GECT,

Or. fr

Amendamentul 100
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 21 – a patra liniuță 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- simplifica dreptul care reglementează 
personalul și regimul de impozitare a 
GECT;

- simplifica dreptul care reglementează 
aspectele legate de personal;

Or. fr
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Amendamentul 101
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 21 – a patra liniuță (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- se asigură că normele fiscale aplicabile 
GECT nu sunt mai favorabile decât alte 
acorduri juridice care reglementează 
punerea în aplicare a proiectelor sau a 
programelor de cooperare;

Or. fr

Amendamentul 102
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 22 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. încurajează acordarea de subvenții 
globale pentru GECT, în scopul de a 
permite acestora să gestioneze direct 
fondurile structurale, și solicită acordarea 
unei atenții sporite, în cadrul 
regulamentelor privind alte fonduri 
europene, naturii multinaționale și 
multilaterale a GECT, pentru a facilita 
accesul la alte surse de finanțare;

22. solicită acordarea unei atenții sporite, 
în cadrul regulamentelor privind alte 
fonduri europene, naturii multinaționale și 
multilaterale a GECT, pentru a facilita 
accesul la alte surse de finanțare;

Or. it

Amendamentul 103
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 22 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. încurajează acordarea de subvenții 22. încurajează acordarea de subvenții 
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globale pentru GECT, în scopul de a 
permite acestora să gestioneze direct 
fondurile structurale, și solicită acordarea 
unei atenții sporite, în cadrul 
regulamentelor privind alte fonduri 
europene, naturii multinaționale și 
multilaterale a GECT, pentru a facilita 
accesul la alte surse de finanțare;

globale pentru GECT cu proiecte care 
reflectă obiectivele și strategiile 
programelor de cooperare relevante, în 
scopul de a permite acestora să gestioneze 
direct fondurile structurale, și solicită 
acordarea unei atenții sporite, în cadrul 
regulamentelor privind alte fonduri 
europene, naturii multinaționale și 
multilaterale a GECT, pentru a facilita 
accesul la alte surse de finanțare;

Or. fr

Amendamentul 104
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 22 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. încurajează acordarea de subvenții 
globale pentru GECT, în scopul de a 
permite acestora să gestioneze direct 
fondurile structurale, și solicită acordarea 
unei atenții sporite, în cadrul 
regulamentelor privind alte fonduri 
europene, naturii multinaționale și 
multilaterale a GECT, pentru a facilita 
accesul la alte surse de finanțare;

22. încurajează acordarea de subvenții 
globale pentru GECT, pe baza unor 
strategii comune de dezvoltare 
transfrontalieră, în scopul de a permite 
acestora să gestioneze direct fondurile 
structurale, și solicită acordarea unei atenții 
sporite, în cadrul regulamentelor privind 
alte fonduri europene, naturii 
multinaționale și multilaterale a GECT, 
pentru a facilita accesul la alte surse de 
finanțare;

Or. cs

Amendamentul 105
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
Punctul 22 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. încurajează acordarea de subvenții 22. încurajează acordarea de subvenții 
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globale pentru GECT, în scopul de a 
permite acestora să gestioneze direct 
fondurile structurale, și solicită acordarea 
unei atenții sporite, în cadrul 
regulamentelor privind alte fonduri 
europene, naturii multinaționale și 
multilaterale a GECT, pentru a facilita 
accesul la alte surse de finanțare;

globale pentru GECT, în scopul de a 
permite acestora să gestioneze direct 
fondurile structurale și programele, și 
solicită acordarea unei atenții sporite, în 
cadrul regulamentelor privind alte fonduri 
europene, naturii multinaționale și 
multilaterale a GECT, pentru a facilita 
accesul la alte surse de finanțare;

Or. en

Amendamentul 106
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. salută lansarea, de către Comitetul 
Regiunilor, a Platformei europene pentru 
GECT, care urmărește să faciliteze 
schimbul de experiențe, colectarea de 
bune practici și sprijinirea GECT;

Or. fr

Amendamentul 107
Sophie Auconie

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. consideră că GECT transfrontaliere 
reprezintă o oportunitate excelentă de a 
construi Europa la nivel teritorial, prin 
implicarea cetățenilor săi; invită GECT 
transfrontaliere să lanseze și să deruleze 
un „forum transfrontalier al societății 
civile” și să sprijine inițiativele 
transfrontaliere ale cetățenilor;
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Or. fr

Amendamentul 108
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
Punctul 23 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. consideră că punerea în aplicare a 
programelor de cooperare teritorială este 
încă prea complicată și consideră că pentru 
Obiectivul 3 este necesară adaptarea 
normelor;

23. consideră că punerea în aplicare a 
programelor de cooperare teritorială este 
încă prea complicată și consideră că pentru 
Obiectivul 3 este necesară o reglementare 
separată;

Or. en

Amendamentul 109
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 23 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. consideră că punerea în aplicare a 
programelor de cooperare teritorială este 
încă prea complicată și consideră că pentru 
Obiectivul 3 este necesară adaptarea 
normelor;

23. consideră că punerea în aplicare a 
programelor de cooperare teritorială este 
încă prea complicată și consideră că pentru 
Obiectivul 3 este necesară adaptarea 
normelor; observă că normele actuale, 
bazate pe premise naționale, nu sunt 
adecvate pentru programele cu o 
dimensiune transfrontalieră 
internațională și astfel cauzează, printre 
altele, dezechilibre între partenerii de 
proiect; invită Comisia să analizeze 
posibilitatea de a îngloba programele 
Interreg într-un regulament general în 
următoarea perioadă;

Or. fi
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Amendamentul 110
Manfred Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 23 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. consideră că punerea în aplicare a 
programelor de cooperare teritorială este 
încă prea complicată și consideră că pentru 
Obiectivul 3 este necesară adaptarea 
normelor;

23. consideră că punerea în aplicare a 
programelor de cooperare teritorială este 
încă prea complicată și consideră că pentru 
Obiectivul 3 este necesară adaptarea 
normelor; consideră că, în prezent, prea 
multe autorități administrative diferite 
trebuie să se implice în punerea în 
aplicare a programelor și, prin urmare, 
solicită o simplificare semnificativă a 
acestui aspect;
(În prezent, în administrarea programelor 
se implică toate autoritățile de gestionare, 
certificare și audit. Prin urmare, se dorește 
în mod deosebit o diminuare a birocrației.)

Or. de

Amendamentul 111
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 23 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. consideră că punerea în aplicare a 
programelor de cooperare teritorială este 
încă prea complicată și consideră că pentru 
Obiectivul 3 este necesară adaptarea 
normelor;

23. consideră că punerea în aplicare a 
programelor de cooperare teritorială este 
încă prea complicată și consideră că pentru 
Obiectivul 3 este necesară adaptarea 
normelor pentru a reflecta caracterul 
internațional inerent al activităților sale;

Or. en
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Amendamentul 112
Manfred Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 23a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. solicită ca cel puțin prima consultare 
cu privire la cererile de sprijin în favoarea 
cooperării transfrontaliere să fie 
organizată la fața locului împreună cu 
euroregiunile, pentru a garanta un nivel 
înalt de calitate, transparență și apropiere 
față de cetățeni a proiectelor; solicită, de 
asemenea, ca euroregiunile, în calitate de 
grupuri de interes transfrontaliere, să se 
implice în toate aspectele procesului 
decizional referitor la aprobarea 
proiectelor;

Or. de

Amendamentul 113
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 24 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. invită Comisia să adopte măsuri 
specifice care să simplifice normele de 
audit și de control, să permită o abordare 
forfetară mai sistematică a costurilor, să 
definească un cadru mai precis pentru 
normele de eligibilitate a cheltuielilor 
comunitare, să ofere flexibilitate în 
aplicarea dezangajărilor, să crească riscul 
tolerabil de eroare cu 5 % și asistența 
tehnică cu 8 %, astfel încât autoritățile de 
gestionare să poată să se concentreze pe 
sprijinirea strategică a proiectelor, mai 
degrabă decât pe conformitatea 
administrativă a candidaturilor;

24. invită Comisia să adopte măsuri 
specifice care să simplifice normele de 
audit și de control, să permită o abordare 
forfetară mai sistematică a costurilor și să 
definească un cadru mai precis pentru 
normele de eligibilitate a cheltuielilor 
comunitare;
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Or. it

Amendamentul 114
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
Punctul 24 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. invită Comisia să adopte măsuri 
specifice care să simplifice normele de 
audit și de control, să permită o abordare 
forfetară mai sistematică a costurilor, să 
definească un cadru mai precis pentru 
normele de eligibilitate a cheltuielilor 
comunitare, să ofere flexibilitate în 
aplicarea dezangajărilor, să crească riscul 
tolerabil de eroare cu 5 % și asistența 
tehnică cu 8 %, astfel încât autoritățile de 
gestionare să poată să se concentreze pe 
sprijinirea strategică a proiectelor, mai 
degrabă decât pe conformitatea 
administrativă a candidaturilor;

24. invită Comisia să adopte măsuri 
specifice care să simplifice normele de 
audit și de control, cu „o singură 
autoritate de gestionare pentru fiecare 
program” ca principiu director, să permită 
o abordare forfetară mai sistematică a 
costurilor, să definească un cadru mai 
precis pentru normele de eligibilitate a 
cheltuielilor comunitare, să ofere 
flexibilitate în aplicarea dezangajărilor, 
astfel încât autoritățile de gestionare să 
poată să se concentreze pe sprijinirea 
strategică a proiectelor, mai degrabă decât 
pe conformitatea administrativă a 
candidaturilor;

Or. en

Amendamentul 115
Georgios Stavrakakis

Propunere de rezoluție
Punctul 24 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. invită Comisia să adopte măsuri 
specifice care să simplifice normele de 
audit și de control, să permită o abordare 
forfetară mai sistematică a costurilor, să 
definească un cadru mai precis pentru 
normele de eligibilitate a cheltuielilor 
comunitare, să ofere flexibilitate în 
aplicarea dezangajărilor, să crească riscul 
tolerabil de eroare cu 5 % și asistența 

24. invită Comisia să adopte măsuri 
specifice care să simplifice normele de 
audit și de control, să permită o abordare 
forfetară mai sistematică a costurilor, să 
definească un cadru mai precis pentru 
normele de eligibilitate a cheltuielilor 
comunitare, să ofere flexibilitate în 
aplicarea dezangajărilor, să crească 
asistența tehnică, astfel încât autoritățile de 
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tehnică cu 8 %, astfel încât autoritățile de 
gestionare să poată să se concentreze pe 
sprijinirea strategică a proiectelor, mai 
degrabă decât pe conformitatea 
administrativă a candidaturilor;

gestionare să poată să se concentreze pe 
sprijinirea strategică a proiectelor, mai 
degrabă decât pe conformitatea 
administrativă a candidaturilor;

Or. en

Amendamentul 116
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 24 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. invită Comisia să adopte măsuri 
specifice care să simplifice normele de 
audit și de control, să permită o abordare 
forfetară mai sistematică a costurilor, să 
definească un cadru mai precis pentru 
normele de eligibilitate a cheltuielilor 
comunitare, să ofere flexibilitate în 
aplicarea dezangajărilor, să crească riscul 
tolerabil de eroare cu 5 % și asistența 
tehnică cu 8 %, astfel încât autoritățile de 
gestionare să poată să se concentreze pe 
sprijinirea strategică a proiectelor, mai 
degrabă decât pe conformitatea 
administrativă a candidaturilor;

24. invită Comisia să adopte măsuri 
specifice care să simplifice normele de 
audit și de control, să permită o abordare 
forfetară mai sistematică a costurilor, să 
definească un cadru mai precis pentru 
normele de eligibilitate a cheltuielilor 
comunitare, să ofere flexibilitate în 
aplicarea dezangajărilor, să crească riscul 
tolerabil de eroare cu 5 % și să evalueze 
necesitatea de a crește asistența tehnică1, 
astfel încât autoritățile de gestionare să 
poată să se concentreze pe sprijinirea 
strategică a proiectelor, mai degrabă decât 
pe conformitatea administrativă a 
candidaturilor;

__________________
1 În principiu, statele membre ar trebuie 
să fie responsabile de administrarea 
măsurilor de bază. Comisia ar trebui să 
evalueze dacă este nevoie de o creștere a 
asistenței tehnice în diferite state membre 
sau dacă aceleași rezultate se pot obține 
printr-o administrare mai eficientă. 

Or. fi
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Amendamentul 117
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 24 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. invită Comisia să adopte măsuri 
specifice care să simplifice normele de 
audit și de control, să permită o abordare 
forfetară mai sistematică a costurilor, să 
definească un cadru mai precis pentru 
normele de eligibilitate a cheltuielilor 
comunitare, să ofere flexibilitate în 
aplicarea dezangajărilor, să crească riscul 
tolerabil de eroare cu 5 % și asistența 
tehnică cu 8 %, astfel încât autoritățile de 
gestionare să poată să se concentreze pe 
sprijinirea strategică a proiectelor, mai 
degrabă decât pe conformitatea 
administrativă a candidaturilor;

24. invită Comisia să adopte măsuri 
specifice care să simplifice normele de 
audit și de control, să permită o abordare 
forfetară mai sistematică a costurilor, să 
definească un cadru comunitar mai precis 
pentru normele de eligibilitate a 
cheltuielilor comunitare, să ofere 
flexibilitate în aplicarea dezangajărilor, să 
crească riscul tolerabil de eroare cu 5 % și 
asistența tehnică cu 8 %, astfel încât 
autoritățile de gestionare să poată să se 
concentreze pe lansarea și sprijinirea 
strategică a proiectelor, mai degrabă decât 
numai pe gestionarea și conformitatea 
administrativă a candidaturilor;

Or. fr

Amendamentul 118
Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
Punctul 24 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. invită Comisia să adopte măsuri 
specifice care să simplifice normele de 
audit și de control, să permită o abordare 
forfetară mai sistematică a costurilor, să 
definească un cadru mai precis pentru 
normele de eligibilitate a cheltuielilor 
comunitare, să ofere flexibilitate în 
aplicarea dezangajărilor, să crească riscul 
tolerabil de eroare cu 5 % și asistența 
tehnică cu 8 %, astfel încât autoritățile de 
gestionare să poată să se concentreze pe 
sprijinirea strategică a proiectelor, mai 

24. invită Comisia să adopte măsuri 
specifice care să simplifice normele de 
audit și de control, să permită o abordare 
forfetară mai sistematică a costurilor și 
finanțarea proiectelor mici prin sume 
fixe, să definească un cadru mai precis 
pentru normele de eligibilitate a 
cheltuielilor comunitare, să ofere 
flexibilitate în aplicarea dezangajărilor, să 
crească riscul tolerabil de eroare cu 5 % și 
asistența tehnică cu 8 %, astfel încât 
autoritățile de gestionare să poată să se 
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degrabă decât pe conformitatea 
administrativă a candidaturilor;

concentreze pe sprijinirea strategică a 
proiectelor, mai degrabă decât pe 
conformitatea administrativă a 
candidaturilor;

Or. de

Amendamentul 119
Manfred Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 24 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. invită Comisia să adopte măsuri 
specifice care să simplifice normele de 
audit și de control, să permită o abordare 
forfetară mai sistematică a costurilor, să 
definească un cadru mai precis pentru 
normele de eligibilitate a cheltuielilor 
comunitare, să ofere flexibilitate în 
aplicarea dezangajărilor, să crească riscul 
tolerabil de eroare cu 5 % și asistența 
tehnică cu 8 %, astfel încât autoritățile de 
gestionare să poată să se concentreze pe 
sprijinirea strategică a proiectelor, mai 
degrabă decât pe conformitatea 
administrativă a candidaturilor;

24. invită Comisia să adopte măsuri 
specifice care să simplifice normele de 
audit și de control, să permită o abordare 
forfetară mai sistematică a costurilor, să 
definească un cadru mai precis pentru 
normele de eligibilitate a cheltuielilor 
comunitare, să ofere flexibilitate în 
aplicarea dezangajărilor, să crească riscul 
tolerabil de eroare cu 5 % și asistența 
tehnică cu 8 %, astfel încât autoritățile de 
gestionare și euroregiunile să poată să se 
concentreze pe sprijinirea strategică a 
proiectelor, mai degrabă decât pe 
conformitatea administrativă a 
candidaturilor;

Or. de

Amendamentul 120
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 24 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. invită Comisia să adopte măsuri 
specifice care să simplifice normele de 
audit și de control, să permită o abordare 

24. invită Comisia să adopte măsuri 
specifice care să simplifice normele de 
audit și de control, să permită o abordare 
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forfetară mai sistematică a costurilor, să 
definească un cadru mai precis pentru 
normele de eligibilitate a cheltuielilor 
comunitare, să ofere flexibilitate în 
aplicarea dezangajărilor, să crească riscul 
tolerabil de eroare cu 5 % și asistența 
tehnică cu 8 %, astfel încât autoritățile de 
gestionare să poată să se concentreze pe 
sprijinirea strategică a proiectelor, mai 
degrabă decât pe conformitatea 
administrativă a candidaturilor;

forfetară mai sistematică a costurilor, să 
definească un cadru mai precis pentru 
normele de eligibilitate a cheltuielilor 
comunitare, să ofere flexibilitate în 
aplicarea dezangajărilor, să crească riscul 
tolerabil de eroare cu 5 % și asistența 
tehnică cu 8 %, astfel încât autoritățile de 
gestionare să poată să se concentreze pe 
sprijinirea strategică a proiectelor și pe 
obținerea de rezultate, mai degrabă decât 
pe conformitatea administrativă a 
candidaturilor;

Or. en

Amendamentul 121
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 24a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. invită statele membre să își simplifice 
dispozițiile naționale, care adesea adaugă 
o povară administrativă nesolicitată de 
normele comunitare;

Or. en

Amendamentul 122
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 24a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. invită Comisia să clarifice cât mai 
curând posibil dispozițiile care 
reglementează principiul condiționalității 
destinat cooperării teritoriale; consideră 
că, dacă această condiționalitate trebuie 
să creeze condițiile necesare pentru o 
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utilizare mai bună și mai eficientă a 
fondurilor, atunci ea nu trebuie să 
complice punerea în aplicare, în 
detrimentul administratorilor și 
beneficiarilor programelor;

Or. fr

Amendamentul 123
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 25 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. de asemenea, subliniază faptul că ar 
trebui să fie depuse eforturi de simplificare 
pentru a implica mai mult actorii privați; 
recomandă instituirea unor sisteme de 
inginerie financiară, pe modelul JEREMIE 
și JESSICA, pentru a facilita proiectele 
transfrontaliere care generează venituri, 
participarea actorilor privați, precum și 
stabilirea de parteneriate public-privat;

25. de asemenea, subliniază faptul că ar 
trebui să fie depuse eforturi de simplificare 
pentru a implica mai mult actorii privați; 
recomandă instituirea unor sisteme de 
inginerie financiară, pe modelul JEREMIE 
și JESSICA, pentru a facilita proiectele 
transfrontaliere care sunt vectori ai 
dezvoltării economice, participarea 
actorilor privați, precum și stabilirea de 
parteneriate public-privat;

Or. fr

Amendamentul 124
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
Punctul 25 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. de asemenea, subliniază faptul că ar 
trebui să fie depuse eforturi de simplificare 
pentru a implica mai mult actorii privați; 
recomandă instituirea unor sisteme de 
inginerie financiară, pe modelul JEREMIE 
și JESSICA, pentru a facilita proiectele 
transfrontaliere care generează venituri, 

25. de asemenea, subliniază faptul că ar 
trebui să fie depuse eforturi de extindere și 
simplificare pentru a implica mai mult 
actorii privați; recomandă instituirea unor 
sisteme de inginerie financiară, pe modelul 
JEREMIE și JESSICA, pentru a facilita 
proiectele transfrontaliere care generează 
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participarea actorilor privați, precum și 
stabilirea de parteneriate public-privat;

venituri, participarea actorilor privați, 
precum și stabilirea de parteneriate public-
privat;

Or. en

Amendamentul 125
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 25 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. de asemenea, subliniază faptul că ar 
trebui să fie depuse eforturi de simplificare 
pentru a implica mai mult actorii privați; 
recomandă instituirea unor sisteme de 
inginerie financiară, pe modelul JEREMIE 
și JESSICA, pentru a facilita proiectele 
transfrontaliere care generează venituri, 
participarea actorilor privați, precum și 
stabilirea de parteneriate public-privat;

25. de asemenea, subliniază faptul că ar 
trebui să fie depuse eforturi de simplificare 
pentru a implica mai mult actorii privați; 
recomandă să se efectueze o analiză a 
caracterului fezabil al instituirii unor 
sisteme de inginerie financiară, pe modelul 
JEREMIE și JESSICA, pentru fiecare 
program în parte, pentru a facilita 
proiectele transfrontaliere care generează 
venituri, participarea actorilor privați, 
precum și stabilirea de parteneriate public-
privat;

Or. en

Amendamentul 126
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 26 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. regretă faptul că cooperarea teritorială 
suferă de o lipsă de vizibilitate, atât la 
nivelul administrațiilor naționale și locale, 
cât și în rândul cetățenilor; solicită 
Comisiei să ia în considerare în principal 
soluțiile care ar putea permite o mai bună 
vizibilitate a GECT în rândul actorilor 

26. regretă faptul că cooperarea teritorială 
suferă de o lipsă de vizibilitate, atât la 
nivelul administrațiilor naționale și locale, 
cât și în rândul cetățenilor și solicită, prin 
urmare, eficientizarea comunicării cu 
privire la proiectele încheiate;
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cooperării teritoriale și în rândul 
cetățenilor;

Or. fr

Amendamentul 127
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 26 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. regretă faptul că cooperarea teritorială 
suferă de o lipsă de vizibilitate, atât la 
nivelul administrațiilor naționale și locale, 
cât și în rândul cetățenilor; solicită 
Comisiei să ia în considerare în principal 
soluțiile care ar putea permite o mai bună 
vizibilitate a GECT în rândul actorilor 
cooperării teritoriale și în rândul 
cetățenilor;

26. regretă faptul că cooperarea teritorială 
suferă de o lipsă de vizibilitate, atât la 
nivelul administrațiilor naționale și locale, 
cât și în rândul cetățenilor;

Or. it

Amendamentul 128
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 26 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. regretă faptul că cooperarea teritorială 
suferă de o lipsă de vizibilitate, atât la 
nivelul administrațiilor naționale și locale, 
cât și în rândul cetățenilor; solicită 
Comisiei să ia în considerare în principal 
soluțiile care ar putea permite o mai bună
vizibilitate a GECT în rândul actorilor 
cooperării teritoriale și în rândul 
cetățenilor;

26. regretă faptul că cooperarea teritorială 
suferă de o lipsă de vizibilitate, atât la 
nivelul administrațiilor naționale și locale, 
cât și în rândul cetățenilor; solicită 
Comisiei să promoveze schimbul de 
informații între GECT deja instituite și 
cele aflate în curs de instituire și să ia în 
considerare în principal soluțiile care ar 
putea permite o mai bună vizibilitate a 
GECT în rândul actorilor cooperării 
teritoriale și în rândul cetățenilor;
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Or. en

Amendamentul 129
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 26a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. solicită Comisiei să identifice metode 
prin care să sporească vizibilitatea GECT 
și a activităților acestora pentru părțile 
interesate din domeniul cooperării 
teritoriale și pentru publicul larg;

Or. fr

Amendamentul 130
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
Punctul 27 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. consideră că cooperarea în domeniul 
educației și culturii, prin participarea la 
realizarea obiectivelor de creștere 
inteligentă și incluzivă a strategiei Europa 
2020, conferă vizibilitate cooperării 
teritoriale, prin eliminarea „barierelor 
mentale” care constituie un obstacol în 
calea reconcilierii între cetățeni;

27. consideră că cooperarea în domeniul 
educației și culturii, prin participarea la 
realizarea obiectivelor de creștere 
inteligentă și incluzivă a strategiei Europa 
2020, ridică nivelul participării cetățenilor 
și ONG-urilor și conferă vizibilitate 
cooperării teritoriale și eliminării
„barierelor mentale” care constituie un 
obstacol în calea reconcilierii între cetățeni;

Or. en

Amendamentul 131
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 28 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. solicită o mai bună coordonare a 
comunicării între toți actorii implicați în 
procesul de punere în aplicare a cooperării 
teritoriale, sugerează faptul că toate 
programele din cadrul aceleași componente 
trebuie să adopte aceeași formă de 
recunoaștere vizuală (logo) și invită 
Comisia să propună o vastă campanie de 
informare mass-media în zonele de 
frontieră, pe tema beneficiilor cooperării 
teritoriale, la începutul următoarei perioade 
de programare;

28. solicită o mai bună coordonare a 
comunicării între toți actorii implicați în 
procesul de punere în aplicare a cooperării 
teritoriale, sugerează faptul că toate 
programele din cadrul aceleiași 
componente trebuie să adopte o formă de 
recunoaștere vizuală (logo) unică și 
identificabilă (de exemplu, reintroducerea 
bine cunoscutei etichete „INTERREG”) 
în tandem cu logo-ul fiecărui program 
(eventual, o dimensiune vizuală 
standardizată) și invită Comisia să 
propună o vastă campanie de informare 
mass-media în zonele de frontieră, pe tema 
beneficiilor cooperării teritoriale, la 
începutul următoarei perioade de 
programare;

Or. en

Amendamentul 132
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 28 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. solicită o mai bună coordonare a 
comunicării între toți actorii implicați în 
procesul de punere în aplicare a cooperării 
teritoriale, sugerează faptul că toate 
programele din cadrul aceleași componente 
trebuie să adopte aceeași formă de 
recunoaștere vizuală (logo) și invită 
Comisia să propună o vastă campanie de 
informare mass-media în zonele de 
frontieră, pe tema beneficiilor cooperării 
teritoriale, la începutul următoarei perioade 
de programare;

28. solicită o mai bună coordonare a 
comunicării între toți actorii implicați în 
procesul de punere în aplicare a cooperării 
teritoriale, sugerează faptul că toate 
programele din cadrul aceleași componente 
trebuie să adopte aceeași formă de 
recunoaștere vizuală (logo) și invită 
Comisia să propună o vastă campanie de 
informare mass-media în zonele de 
frontieră, pe tema beneficiilor și a 
rezultatelor cooperării teritoriale, la 
începutul următoarei perioade de 
programare;

Or. fr
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Amendamentul 133
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 27 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. consideră că cooperarea în domeniul 
educației și culturii, prin participarea la 
realizarea obiectivelor de creștere 
inteligentă și incluzivă a strategiei Europa 
2020, conferă vizibilitate cooperării 
teritoriale, prin eliminarea „barierelor 
mentale” care constituie un obstacol în 
calea reconcilierii între cetățeni;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. cs

Amendamentul 134
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 27 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. consideră că cooperarea în domeniul 
educației și culturii, prin participarea la 
realizarea obiectivelor de creștere 
inteligentă și incluzivă a strategiei Europa 
2020, conferă vizibilitate cooperării 
teritoriale, prin eliminarea „barierelor 
mentale” care constituie un obstacol în 
calea reconcilierii între cetățeni;

27. consideră că cooperarea consolidată în 
domeniul educației și culturii, prin 
participarea la realizarea obiectivelor de 
creștere inteligentă și incluzivă a strategiei 
Europa 2020, conferă vizibilitate cooperării 
teritoriale, prin eliminarea „barierelor 
mentale” care constituie un obstacol în 
calea reconcilierii între cetățeni;

Or. en


