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Amendamentul 1
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Considerentul J 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(J) întrucât o abordare bazată pe dezvoltare 
locală poate contribui semnificativ la 
eficiența și eficacitatea politicii de 
coeziune, în timp ce concentrarea exclusiv 
pe problemele urbane și pe rolul orașelor 
în cadrul politicii de coeziune ar putea să 
ducă la un dezechilibru în dezvoltarea
zonelor urbane și rurale;

(J) întrucât o abordare bazată pe dezvoltare 
locală poate contribui semnificativ la 
eficiența și eficacitatea politicii de 
coeziune, și întrucât politica de coeziune 
rămâne instrumentul fundamental în 
vederea întâmpinării provocărilor 
specifice zonelor urbane, a căror 
dezvoltare trebuie pusă în relație cu 
dezvoltarea zonelor rurale și suburbane 
prin intermediul unor sinergii între 
fondurile structurale și FEADR, 
îndeosebi în cadrul strategic comun;

Or. fr

Amendamentul 2
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Considerentul J 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(J) întrucât o abordare bazată pe dezvoltare 
locală poate contribui semnificativ la 
eficiența și eficacitatea politicii de 
coeziune, în timp ce concentrarea exclusiv 
pe problemele urbane și pe rolul orașelor 
în cadrul politicii de coeziune ar putea să 
ducă la un dezechilibru în dezvoltarea
zonelor urbane și rurale;

(J) întrucât o abordare bazată pe dezvoltare 
locală poate contribui semnificativ la 
eficiența și eficacitatea politicii de 
coeziune, în timp ce o dimensiune urbană 
puternică a politicii de coeziune, care 
reflectă zone funcționale mai vaste, 
trebuie completată de condiții mai 
echilibrate în vederea dezvoltării sinergice 
atât a zonelor urbane, cât și a celor rurale;

Or. en
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Amendamentul 3
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Considerentul Pa (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Pa) întrucât Consiliul, în concluziile sale 
din 21 februarie 2011 privind cel de al 
cincilea raport referitor la coeziunea 
economică, socială și teritorială, solicită 
Comisiei să aibă în vedere posibilitatea de 
a pune în aplicare programe 
multifonduri;

Or. fr

Amendamentul 4
Elie Hoarau

Propunere de rezoluție
Considerentul Pa (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Pa) întrucât anumite regiuni din cadrul 
Uniunii Europene se învecinează cu state 
terțe care beneficiază de Fondul european 
de dezvoltare (FED), ar trebui identificate 
îndeosebi sinergii de finanțare a anumitor 
proiecte, în vederea sporirii potențialului 
de dezvoltare al regiunilor europene care 
prezintă aceste caracteristici;

Or. fr

Amendamentul 5
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Punctul 1 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită propunerea unui cadru strategic 
unic pentru a asigura o abordare comună și 
pentru a valorifica sinergiile dintre toate 
acțiunile care contribuie la fața locului la 
sprijinirea obiectivelor politicii de 
coeziune, așa cum au fost acestea definite 
în tratate, și care sunt finanțate de FEDER, 
Fondul de coeziune, FSE, FEADR și FEP;

1. solicită propunerea, încă din acest 
moment, a unui cadru strategic unic pentru 
următoarea perioadă de programare 
financiară de după 2013, pentru a asigura 
o abordare comună și pentru a valorifica 
sinergiile dintre toate acțiunile care 
contribuie la fața locului la sprijinirea 
obiectivelor politicii de coeziune, așa cum 
au fost acestea definite în tratate, și care 
sunt finanțate de FEDER, Fondul de 
coeziune, FSE, FEADR și FEP;

Or. pt

Amendamentul 6
Elie Hoarau

Propunere de rezoluție
Punctul 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită propunerea unui cadru strategic 
unic pentru a asigura o abordare comună și 
pentru a valorifica sinergiile dintre toate 
acțiunile care contribuie la fața locului la 
sprijinirea obiectivelor politicii de 
coeziune, așa cum au fost acestea definite 
în tratate, și care sunt finanțate de FEDER, 
Fondul de coeziune, FSE, FEADR și FEP;

1. solicită propunerea unui cadru strategic 
unic pentru a asigura o abordare comună și 
pentru a valorifica sinergiile dintre toate 
acțiunile care contribuie la fața locului la 
sprijinirea obiectivelor politicii de 
coeziune, așa cum au fost acestea definite 
în tratate, și care sunt finanțate de FEDER, 
Fondul de coeziune, FSE, FEADR, FEP și 
FED;

Or. fr

Amendamentul 7
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Punctul 2 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută propunerea prezentată în cadrul 
revizuirii bugetare privind adoptarea de 
către Comisie a unui cadru strategic comun 
pentru a consolida integrarea politicilor UE 
în vederea realizării strategiei 
Europa 2020; arată totuși că sporirea 
sinergiilor dintre acțiunile finanțate de cele 
cinci fonduri sus-menționate într-un cadru 
strategic comun este esențială nu numai 
pentru îndeplinirea obiectivelor 
Europa 2020, ci și, în primul rând, pentru 
îndeplinirea obiectivelor politicii de 
coeziune, așa cum au fost acestea stabilite 
în tratat;

2. salută propunerea prezentată în cadrul 
revizuirii bugetare privind adoptarea de 
către Comisie a unui cadru strategic comun 
pentru a consolida integrarea politicilor UE 
în vederea realizării strategiei 
Europa 2020; solicită, în acest context, 
promovarea unor sinergii între 
modalitățile de finanțare a inițiativelor 
emblematice ale strategiei Europa 2020; 
arată totuși că sporirea sinergiilor dintre 
acțiunile finanțate de cele cinci fonduri 
sus-menționate într-un cadru strategic 
comun este esențială nu numai pentru 
îndeplinirea obiectivelor Europa 2020, ci 
și, în primul rând, pentru îndeplinirea 
obiectivelor politicii de coeziune, așa cum 
au fost acestea stabilite în tratat;

Or. pt

Amendamentul 8
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. salută propunerea prezentată de 
Comisie privind contractele de parteneriat 
pentru dezvoltare și investiții în vederea 
îmbunătățirii coordonării dintre fondurile 
comunitare și finanțările naționale pentru 
îndeplinirea obiectivelor și realizarea 
programelor; subliniază necesitatea 
implicării autorităților locale și regionale 
în procesul de elaborare și de executare a 
acestor contracte; solicită o coordonare a 
acestor contracte cu reformele naționale 
privind politicile sectoriale care au
consecințe teritoriale (de exemplu, 
transporturile și infrastructurile de 
cercetare și dezvoltare);
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Or. fr

Amendamentul 9
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. consideră că Fondul de coeziune ar 
trebui să dispară treptat pentru a fi cu 
timpul inclus în FEDER pentru regiunile 
de convergență, menținând prioritățile de 
investiții în domeniile legate de 
dezvoltarea durabilă;

Or. fr

Amendamentul 10
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că cheltuielile în domeniul 
politicii de coeziune trebuie să fie 
raționalizate prin reducerea fragmentării 
instrumentelor și a canalelor de finanțare și 
salută propunerea Comisiei privind o mai 
bună stabilire a priorităților și o 
concentrare tematică a resurselor UE și 
naționale asupra unei serii de priorități în 
scopul realizării coordonării consolidate a 
fondurilor, cu posibilitatea de sporire a 
caracterului strategic al acestei politici; 
subliniază totuși faptul că statele membre, 
autoritățile regionale și locale continuă să 
aibă nevoie de suficientă flexibilitate 
pentru a adapta prioritățile la necesitățile 
lor de dezvoltare specifice;

4. consideră că cheltuielile în domeniul 
politicii de coeziune trebuie să fie 
raționalizate prin reducerea fragmentării 
instrumentelor și a canalelor de finanțare și 
salută propunerea Comisiei privind o mai 
bună stabilire a priorităților și o 
concentrare tematică a resurselor UE și 
naționale, fără a împiedica însă 
îndeplinirea obiectivelor strategiei 
Europa 2020, în scopul realizării 
coordonării consolidate a fondurilor, cu 
posibilitatea de sporire a caracterului 
strategic al acestei politici; subliniază totuși 
faptul că statele membre, autoritățile 
regionale și locale continuă să aibă nevoie 
de suficientă flexibilitate pentru a adapta 
prioritățile la necesitățile lor de dezvoltare 
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specifice;

Or. fr

Amendamentul 11
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că cheltuielile în domeniul 
politicii de coeziune trebuie să fie 
raționalizate prin reducerea fragmentării 
instrumentelor și a canalelor de finanțare și 
salută propunerea Comisiei privind o mai 
bună stabilire a priorităților și o 
concentrare tematică a resurselor UE și 
naționale asupra unei serii de priorități în 
scopul realizării coordonării consolidate a 
fondurilor, cu posibilitatea de sporire a 
caracterului strategic al acestei politici; 
subliniază totuși faptul că statele membre, 
autoritățile regionale și locale continuă să 
aibă nevoie de suficientă flexibilitate 
pentru a adapta prioritățile la necesitățile 
lor de dezvoltare specifice;

4. consideră că cheltuielile în domeniul 
politicii de coeziune trebuie să fie 
raționalizate prin reducerea fragmentării 
instrumentelor și a canalelor de finanțare și 
prin promovarea unei complementarități 
mai bune între diferitele instrumente de 
finanțare; salută propunerea Comisiei 
privind o mai bună stabilire a priorităților 
și o concentrare tematică a resurselor UE și 
naționale asupra unei serii de priorități în 
scopul realizării coordonării consolidate a 
fondurilor, cu posibilitatea de sporire a 
caracterului strategic al acestei politici; 
subliniază totuși faptul că statele membre, 
autoritățile regionale și locale continuă să 
aibă nevoie de suficientă flexibilitate 
pentru a adapta prioritățile la necesitățile 
lor de dezvoltare specifice;

Or. pt

Amendamentul 12
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. amintește că FEDER și celelalte 
fonduri structurale s-au confruntat în 
principal cu dificultăți privind transferul 
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eficient al banilor către proiecte care, 
datorită orientării lor, au șanse sporite de 
a genera dezvoltare economică și de a 
crea locuri de muncă, axându-se 
îndeosebi pe capacitatea de absorbție mai 
degrabă decât pe rezultate;

Or. en

Amendamentul 13
Alain Cadec

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. insistă asupra faptului că Fondul 
social european ar trebui păstrat în cadrul 
regulamentului care prevede dispoziții 
generale privind fondurile politicii de 
coeziune, însă necesită norme proprii;

Or. fr

Amendamentul 14
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. constată că o elaborare neorientată și 
necoordonată a politicilor poate 
determina finanțarea unei game foarte 
vaste și disparate de proiecte, fără a 
acorda neapărat prioritate celor mai 
influente investiții privind competitivitatea 
și dezvoltarea economică în cadrul 
regiunilor;

Or. en
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Amendamentul 15
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. consideră că cooperarea în cadrul 
fiecărui nivel teritorial a entităților 
administrative responsabile cu 
gestionarea diferitelor fonduri (FEDER, 
FSE, Fondul de coeziune, FEADR, FEP) 
trebuie să se realizeze prin intermediul 
înființării de comisii multifonduri în 
vederea selectării și urmăririi proiectelor, 
cu scopul raționalizării finanțării 
proiectelor, al optimizării absorbției 
fondurilor și al reducerii sarcinilor 
administrative;

Or. fr

Amendamentul 16
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 7 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază faptul că coordonarea ar 
trebui intensificată în continuare nu numai 
la nivelul instrumentelor politicii de 
coeziune în sine (FEDER, FSE și Fondul 
de coeziune), ci și la nivelul acțiunilor 
finanțate de aceste instrumente și al 
activităților efectuate în cadrul rețelelor 
transeuropene, al celui de-al șaptelea 
program-cadru și al politicii de 
competitivitate și inovare;

7. subliniază faptul că coordonarea ar 
trebui intensificată în continuare nu numai 
la nivelul instrumentelor politicii de 
coeziune în sine (FEDER, FSE și Fondul 
de coeziune), ci și la nivelul acțiunilor 
finanțate de aceste instrumente și al 
activităților efectuate în cadrul rețelelor 
transeuropene, al celui de-al șaptelea 
program-cadru și al politicii de 
competitivitate și inovare, pentru a stabili 
sinergii cu instrumentele din planul 
extern al politicilor Uniunii, precum 
FED, Instrumentul european de 
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vecinătate și parteneriat (IEVP) sau 
Instrumentul de finanțare a cooperării 
pentru dezvoltare (ICD);

Or. fr

Amendamentul 17
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 7 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază faptul că coordonarea ar 
trebui intensificată în continuare nu numai 
la nivelul instrumentelor politicii de 
coeziune în sine (FEDER, FSE și Fondul 
de coeziune), ci și la nivelul acțiunilor 
finanțate de aceste instrumente și al 
activităților efectuate în cadrul rețelelor 
transeuropene, al celui de-al șaptelea 
program-cadru și al politicii de 
competitivitate și inovare;

7. subliniază faptul că coordonarea ar 
trebui intensificată în continuare nu numai 
la nivelul instrumentelor politicii de 
coeziune în sine (FEDER, FSE și Fondul 
de coeziune), în special prin punerea în 
aplicare de programe multifonduri, ci și la 
nivelul acțiunilor finanțate de aceste 
instrumente și al activităților efectuate în 
cadrul rețelelor transeuropene, al celui de-
al șaptelea program-cadru și al politicii de 
competitivitate și inovare;

Or. fr

Amendamentul 18
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. consideră că sinergiile pot fi 
pertinente în temeiul obiectivului privind 
cooperarea teritorială dintre FEDER și 
instrumentele de preaderare și de 
vecinătate, în cadrul proiectelor 
transfrontaliere;

Or. fr
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Amendamentul 19
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că această consolidare și 
coordonare reciprocă a politicilor UE poate 
să asigure, fără îndoială, cele mai bune 
rezultate cu putință în cadrul execuției 
bugetului UE;

8. consideră că această consolidare și 
coordonare reciprocă a politicilor UE poate 
să asigure, fără îndoială, cele mai bune 
rezultate cu putință în cadrul execuției 
bugetului UE; solicită dezvoltarea de 
inițiative de inginerie financiară, precum 
instrumentele finanțate de BEI, și o 
utilizare sporită a acestor instrumente;

Or. pt

Amendamentul 20
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază totuși faptul că multe state 
membre întâmpină dificultăți în 
coordonarea diverselor fonduri și că se 
pare că acestea și-au exprimat îngrijorarea 
în ceea ce privește lipsa sinergiei, și, în 
unele cazuri, chiar și cu privire la 
suprapunerea acestor fonduri; subliniază, în 
această privință, faptul că normele 
complexe de gestionare a fondurilor 
necesită un nivel ridicat de capacitate 
instituțională pentru a depăși barierele și 
pentru a coordona în mod satisfăcător 
implementarea acestora;

9. subliniază totuși faptul că multe state 
membre întâmpină dificultăți în 
coordonarea diverselor fonduri și că se 
pare că acestea și-au exprimat îngrijorarea 
în ceea ce privește lipsa sinergiei, și, în 
unele cazuri, chiar și cu privire la 
suprapunerea acestor fonduri; subliniază, în 
această privință, faptul că normele 
complexe de gestionare a fondurilor 
necesită un nivel ridicat de capacitate 
instituțională pentru a depăși barierele și 
pentru a coordona în mod satisfăcător 
implementarea acestora; subliniază 
importanța cofinanțării și a simplificării 
necesare a normelor în vederea facilitării 
consolidării sinergiilor dintre fondurile 
structurale;
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Or. pt

Amendamentul 21
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază totuși faptul că multe state 
membre întâmpină dificultăți în 
coordonarea diverselor fonduri și că se 
pare că acestea și-au exprimat îngrijorarea 
în ceea ce privește lipsa sinergiei, și, în 
unele cazuri, chiar și cu privire la 
suprapunerea acestor fonduri; subliniază, în 
această privință, faptul că normele 
complexe de gestionare a fondurilor 
necesită un nivel ridicat de capacitate 
instituțională pentru a depăși barierele și 
pentru a coordona în mod satisfăcător 
implementarea acestora;

9. subliniază totuși faptul că multe state 
membre întâmpină dificultăți în 
coordonarea diverselor fonduri și că se 
pare că acestea și-au exprimat îngrijorarea 
în ceea ce privește lipsa sinergiei, și, în 
unele cazuri, chiar și cu privire la 
suprapunerea acestor fonduri; subliniază, în 
această privință, faptul că normele 
complexe de gestionare a fondurilor 
necesită un nivel prea ridicat de capacitate 
instituțională pentru a depăși barierele și 
pentru a coordona în mod satisfăcător 
implementarea acestora;

Or. fr

Amendamentul 22
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. solicită o clarificare a importanței 
teritoriale și o armonizare a normelor de 
eligibilitate între FEDER și FEADR în 
zonele rurale și suburbane, în vederea 
evitării unei suprapuneri inutile a celor 
două fonduri; insistă asupra necesității 
unei cooperări strânse în vederea 
selecționării și a monitorizării 
desfășurării proiectelor finanțate de cele 
două fonduri în cadrul unui anumit 
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teritoriu;

Or. fr

Amendamentul 23
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. consideră, în acest sens, că reuniunea 
FSE cu Fondul european de ajustare la 
globalizare (FEG) ar putea simplifica 
administrarea fondurilor, îndeosebi cu 
privire la consecințele sinergiei;

Or. de

Amendamentul 24
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 10 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că normele comune privind 
gestionarea, eligibilitatea, auditul și 
procedura de raportare în cazul proiectelor 
finanțate de FEDER, FSE, Fondul de 
coeziune, FEADR și FEP (îndeosebi în 
ceea ce privește măsurile de sprijinire a 
diversificării economice a zonelor rurale și 
de pescuit) ar juca un rol cheie în 
intensificarea și facilitarea implementării 
mai eficiente a programelor politicii de 
coeziune și ar contribui, de asemenea, în 
mod esențial la eforturile de simplificare; 
mai mult, consideră că acest lucru ar 
simplifica atât utilizarea fondurilor de către 
beneficiari, cât și gestionarea fondurilor de 
către autoritățile naționale, reducând riscul 

10. consideră că normele comune privind 
gestionarea, eligibilitatea, auditul și 
procedura de raportare în cazul proiectelor 
finanțate de FEDER, FSE, Fondul de 
coeziune, FEADR și FEP (îndeosebi în 
ceea ce privește măsurile de sprijinire a 
diversificării economice a zonelor rurale și 
de pescuit) ar juca un rol cheie în 
intensificarea și facilitarea implementării 
mai eficiente a programelor politicii de 
coeziune și ar contribui, de asemenea, în 
mod esențial la eforturile de simplificare; 
mai mult, consideră că acest lucru ar 
simplifica atât utilizarea fondurilor de către 
beneficiari, cât și gestionarea fondurilor de 
către autoritățile naționale, reducând riscul 
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de eroare și furnizând, totodată, 
diferențiere, după caz, pentru a reflecta 
specificitățile politicilor, ale instrumentelor 
și ale beneficiarilor și facilitând, de 
asemenea, participarea părților interesate 
cu un rol mai modest la programele 
politicii de coeziune, precum și o absorbție 
mai ușoară a fondurilor disponibile;

de eroare și furnizând, totodată, 
diferențiere, după caz, pentru a reflecta 
specificitățile politicilor, ale instrumentelor 
și ale beneficiarilor și facilitând, de 
asemenea, participarea părților interesate 
cu un rol mai modest la programele 
politicii de coeziune, precum și o absorbție 
mai ușoară a fondurilor disponibile, cu 
condiția ca această simplificare să fie 
însoțită de un cadru financiar suficient 
dedicat asistenței tehnice;

Or. fr

Amendamentul 25
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. invită Comisia să îmbunătățească 
atât formarea administratorilor naționali, 
regionali și locali, cât și asistența tehnică, 
în vederea sporirii competențelor și a 
cunoștințelor în domeniul normelor 
referitoare la problemele privind punerea 
în aplicare;

Or. en

Amendamentul 26
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază, totodată, importanța sporirii 
capacității administrative în statele 
membre, la nivel regional și local, precum 
și în rândul părților interesate, pentru a 

12. subliniază, totodată, importanța sporirii 
capacității administrative în statele 
membre, la nivel regional și local, precum 
și în rândul părților interesate, prin 



PE460.648v01-00 16/21 AM\859151RO.doc

RO

depăși obstacolele care stau în calea 
sinergiilor eficiente dintre fondurile 
structurale și alte fonduri și pentru a veni în 
sprijinul elaborării și implementării 
eficiente a politicilor; insistă asupra rolului 
esențial pe care îl are Comisia în această 
privință;

facilitarea accesului la resursele de 
asistență tehnică, pentru a depăși 
obstacolele care stau în calea sinergiilor 
eficiente dintre fondurile structurale și alte 
fonduri și pentru a veni în sprijinul 
elaborării și implementării eficiente a 
politicilor; insistă asupra rolului esențial pe 
care îl are Comisia în această privință;

Or. fr

Amendamentul 27
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază că valoarea adăugată 
europeană poate și trebuie dobândită prin 
intermediul unei sinergii sporite între 
instrumentele financiare ale politicii de 
coeziune și al unei coordonări mai bune 
între acestea și alte instrumente de 
finanțare;

Or. pt

Amendamentul 28
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Punctul 12b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. reamintește contribuția importantă a 
respectării principiului subsidiarității și a 
principiului guvernanței pe mai multe 
niveluri în vederea promovării 
coordonării între diferitele organisme 
însărcinate cu adoptarea de decizii și a 
consolidării sinergiilor dintre diferitele 
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instrumente de finanțare;

Or. pt

Amendamentul 29
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Punctul 12c (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12c. sprijină o structură a viitoarei politici 
de coeziune mai simplă, mai flexibilă și 
capabilă să faciliteze o absorbție și o 
eficiență optimă a fondurilor;

Or. pt

Amendamentul 30
Luís Paulo Alves

Propunere de rezoluție
Punctul 13 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită Comisiei să analizeze cele mai 
eficiente modalități de sporire a sinergiilor 
pe teren; sugerează, în această privință, să 
se analizeze posibilitatea de a le permite 
statelor membre să aleagă să aibă un singur 
program operațional pe regiune, care să 
încorporeze fonduri diferite (FEDER, FES, 
Fondul de coeziune, FEADR și FEP) cu o 
singură autoritate de gestionare;

13. solicită Comisiei să analizeze cele mai 
eficiente modalități de sporire a sinergiilor 
pe teren; sugerează, în această privință, să 
se analizeze posibilitatea de a le permite 
statelor membre să aleagă să aibă un singur 
program operațional pe regiune, care să 
încorporeze fonduri diferite (FEDER, FES, 
Fondul de coeziune, FEADR și FEP) cu o 
singură autoritate de gestionare, acordând 
o atenție deosebită contribuțiilor 
regiunilor în vederea unei abordări 
descentralizate și în vederea acordării 
unei autonomii și a unei flexibilități 
sporite regiunilor, pentru a le permite 
acestora să participe la elaborarea 
propriilor lor strategii și să valorifice 
nivelurile administrative regionale și 
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locale;

Or. pt

Amendamentul 31
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 13 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13.  solicită Comisiei să analizeze cele mai 
eficiente modalități de sporire a sinergiilor 
pe teren; sugerează, în această privință, să 
se analizeze posibilitatea de a le permite 
statelor membre să aleagă să aibă un singur 
program operațional pe regiune, care să 
încorporeze fonduri diferite (FEDER, FES, 
Fondul de coeziune, FEADR și FEP) cu o 
singură autoritate de gestionare;

13. solicită Comisiei să analizeze cele mai 
eficiente modalități de sporire a sinergiilor 
pe teren; sugerează, în această privință, să 
se analizeze posibilitatea de a le permite 
statelor membre să aleagă să aibă un singur 
program operațional pe regiune, care să 
încorporeze fonduri diferite (FEDER, FES, 
Fondul de coeziune, FEADR și FEP) cu o 
singură autoritate de gestionare; sugerează 
autorităților naționale de gestiune din 
statele membre să elaboreze viitoarele 
programe operaționale cât mai adaptate la 
obiectivele locale și regionale;

Or. ro

Amendamentul 32
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 13 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită Comisiei să analizeze cele mai 
eficiente modalități de sporire a sinergiilor 
pe teren; sugerează, în această privință, să 
se analizeze posibilitatea de a le permite 
statelor membre să aleagă să aibă un singur 
program operațional pe regiune, care să 
încorporeze fonduri diferite (FEDER, FES, 
Fondul de coeziune, FEADR și FEP) cu o 

13. solicită Comisiei să analizeze cele mai 
eficiente modalități de sporire a sinergiilor 
pe teren; sugerează, în această privință, să 
se analizeze posibilitatea de a le permite 
statelor membre să aleagă să aibă un singur 
program operațional pe regiune, sau un 
program operațional pluriregional în 
cadrul strategiilor macroregionale, care să 
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singură autoritate de gestionare; încorporeze fonduri diferite (FEDER, FES, 
Fondul de coeziune, FEADR și FEP) cu o 
singură autoritate de gestionare;

Or. fr

Amendamentul 33
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. invită statele membre să acorde 
prioritate investițiilor în capacitățile 
instituționale și să își simplifice 
dispozițiile naționale în vederea reducerii 
sarcinilor administrative și a sporirii 
capacității de absorbție a acestora;

Or. en

Amendamentul 34
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază valoarea adăugată a 
finanțărilor încrucișate dintre FEDER și 
FSE, în termeni de flexibilitate, privind 
proiecte de incluziune socială și strategii 
de dezvoltare urbană integrată; invită 
Comisia să publice un ghid adresat 
autorităților de gestionare pentru a le 
informa cu privire la oportunitățile oferite 
de acest instrument și la normele în 
vigoare;

Or. fr
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Amendamentul 35
Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. invită Comisia să aibă în vedere 
programe multifonduri pentru statele 
membre și pentru regiunile care doresc să 
apeleze la astfel de programe; consideră 
că această măsură poate contribui în 
vederea unor eforturi mai integrate și mai 
flexibile și în vederea sporirii eficienței 
dintre diferitele fonduri (FEDER, FSE, 
Fondul de coeziune, FEADR, FED și cel 
de al Șaptelea Program-Cadru pentru 
Cercetare și Dezvoltare Tehnologică);

Or. en

Amendamentul 36
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită Comisiei să încurajeze statele 
membre să extindă mecanismele de 
guvernanță ale politicii de coeziune (de 
exemplu, programare, finanțare și 
implementare în parteneriat între nivelurile 
național, regional și local) la acele fonduri 
care sunt acoperite de cadrul strategic 
comun planificat, în scopul sporirii 
eficienței și eficacității cheltuielilor 
publice;

15. solicită Comisiei să elaboreze ghidul 
european al guvernanței pe mai multe 
niveluri și să încurajeze statele membre să 
îl pună în aplicare în funcție de 
obiectivele specifice locale și regionale și
să extindă mecanismele de guvernanță ale 
politicii de coeziune (de exemplu, 
programare, finanțare și implementare în 
parteneriat între nivelurile național, 
regional și local) la acele fonduri care sunt 
acoperite de cadrul strategic comun 
planificat, în scopul sporirii eficienței și 
eficacității cheltuielilor publice;
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Or. ro


