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Amendamentul 1
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că valoarea adăugată de 
necontestat a politicii de coeziune europene 
oferă cel mai bun mijloc pentru crearea de 
locuri de muncă și promovarea creșterii 
economice; subliniază faptul că programele 
care au început după 2007 necesită un nivel 
mai ridicat de credite de plată și că această 
necesitate trebuie să fie reflectată în 
consecință în bugetul 2012 al UE;

1. consideră că valoarea adăugată de 
necontestat a politicii de coeziune europene 
oferă cel mai bun mijloc pentru crearea de 
locuri de muncă și promovarea creșterii 
economice, contribuind la dezvoltarea 
economică și socială a regiunilor și la 
bunăstarea populației; subliniază faptul că 
programele care au început după 2007 
necesită un nivel mai ridicat de credite de 
plată și că această necesitate trebuie să fie 
reflectată în consecință în bugetul 2012 al 
UE;

Or. ro

Amendamentul 2
Derek Vaughan

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că valoarea adăugată de 
necontestat a politicii de coeziune europene 
oferă cel mai bun mijloc pentru crearea de 
locuri de muncă și promovarea creșterii 
economice; subliniază faptul că programele 
care au început după 2007 necesită un nivel 
mai ridicat de credite de plată și că această 
necesitate trebuie să fie reflectată în 
consecință în bugetul 2012 al UE;

1. consideră că valoarea adăugată de 
necontestat a politicii de coeziune europene 
oferă cel mai bun mijloc pentru crearea de 
locuri de muncă și promovarea creșterii 
economice; subliniază faptul că programele 
care au început după 2007devin pe deplin 
operaționale și, prin urmare, necesită un 
nivel mai ridicat de credite de plată și că 
această necesitate trebuie să fie reflectată 
în consecință în bugetul 2012 al UE;

Or. en
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Amendamentul 3
François Alfonsi

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că valoarea adăugată de 
necontestat a politicii de coeziune europene 
oferă cel mai bun mijloc pentru crearea de 
locuri de muncă și promovarea creșterii 
economice; subliniază faptul că programele 
care au început după 2007 necesită un nivel 
mai ridicat de credite de plată și că această 
necesitate trebuie să fie reflectată în 
consecință în bugetul 2012 al UE;

1. consideră că valoarea adăugată de 
necontestat a politicii de coeziune europene 
oferă cel mai bun mijloc pentru crearea de 
locuri de muncă și promovarea creșterii 
economice și a dezvoltării durabile; 
subliniază faptul că programele care au 
început după 2007 necesită un nivel mai 
ridicat de credite de plată și că această 
necesitate trebuie să fie reflectată în 
consecință în bugetul 2012 al UE;

Or. fr

Amendamentul 4
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază rezultatul referendumului 
din 29 martie 2009, care permite regiunii 
Mayotte, în prezent departament francez, 
să solicite statutul de regiune 
ultraperiferică începând din anul 2014, 
statut care ar putea fi acordat printr-un 
vot în unanimitate în cadrul Consiliului, 
în conformitate cu articolul 355 alineatul 
(6) din tratat; subliniază necesitatea de a 
adopta, prin analogie cu instrumentul de 
preaderare, dispoziții care să permită 
autorităților locale din Mayotte să se 
pregătească pentru acest termen;

Or. fr
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Amendamentul 5
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că politica de coeziune este 
un instrument crucial pentru corectarea 
dezechilibrelor structurale și a 
inegalităților în materie de concurență în 
UE, fapt absolut esențial pentru viitorul 
integrării europene și pentru a ajuta 
Uniunea Europeană să își revină cu mai 
multă forță din criza actuală;

Or. pt

Amendamentul 6
Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Iuliu Winkler

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește faptul ca politica de 
coeziune are o viziune complexă, care 
cuprinde atât dezvoltarea economică a 
regiunilor mai puțin dezvoltate și 
susținerea grupurilor sociale vulnerabile, 
cât și creșterea competitivității și 
dezvoltarea durabila în concordanță cu 
obiectivele UE 2020 și specificitățile 
regionale; apreciază că această viziune 
trebuie să se reflecte și la nivelul 
alocărilor bugetare;

Or. ro

Amendamentul 7
Luís Paulo Alves
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește convingerea Parlamentului 
potrivit căreia, deși resursele bugetare de la 
rubricile 1a și 1b ar trebui utilizate pentru a 
alinia domeniile de politică la obiectivele 
Strategiei UE 2020, obiectivele politicii de 
coeziune, și anume reducerea 
discrepanțelor regionale, sunt tot la fel de 
importante;

2. reamintește convingerea Parlamentului 
potrivit căreia, deși resursele bugetare de la 
rubricile 1a și 1b ar trebui utilizate pentru a 
alinia domeniile de politică la obiectivele 
Strategiei UE 2020, obiectivele politicii de 
coeziune, și anume reducerea 
discrepanțelor regionale, sunt tot la fel de 
importante și prin urmare, ar trebui să 
servească la promovarea unei 
convergențe reale și a unei coeziuni 
economice și sociale veritabile, care vor 
face posibilă exploatarea întregului 
potențial oferit de creșterea endogenă din 
fiecare țară și din fiecare regiune și vor 
contribui la crearea de locuri de muncă 
decente, la eradicarea sărăciei și a 
excluziunii sociale și la protejarea 
mediului;

Or. pt

Amendamentul 8
Derek Vaughan

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește convingerea Parlamentului 
potrivit căreia, deși resursele bugetare de la 
rubricile 1a și 1b ar trebui utilizate pentru a 
alinia domeniile de politică la obiectivele 
Strategiei UE 2020, obiectivele politicii de 
coeziune, și anume reducerea 
discrepanțelor regionale, sunt tot la fel de 
importante;

2. reamintește convingerea Parlamentului 
potrivit căreia, deși resursele bugetare de la 
rubricile 1a și 1b ar trebui utilizate pentru a 
alinia domeniile de politică la obiectivele 
Strategiei UE 2020, obiectivele politicii de 
coeziune, și anume reducerea 
discrepanțelor regionale, sunt tot la fel de 
importante; remarcă, în continuare, că, 
deși strategia UE2020 este importantă, 
nevoile și obiectivele regiunilor sunt 
variate și iar acest lucru ar trebui să se 
reflecte în obiective politice care să 
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asigure flexibilitate pentru regiuni;

Or. en

Amendamentul 9
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește convingerea Parlamentului 
potrivit căreia, deși resursele bugetare de la 
rubricile 1a și 1b ar trebui utilizate pentru a 
alinia domeniile de politică la obiectivele 
Strategiei UE 2020, obiectivele politicii de 
coeziune, și anume reducerea 
discrepanțelor regionale, sunt tot la fel de 
importante;

2. reamintește convingerea Parlamentului 
potrivit căreia, deși resursele bugetare de la 
rubricile 1a și 1b ar trebui utilizate pentru a 
alinia domeniile de politică la obiectivele 
Strategiei UE 2020, obiectivele politicii de 
coeziune, și anume reducerea 
discrepanțelor regionale și sprijinul pentru 
competitivitatea regională într-o lume 
globalizată, sunt tot la fel de importante;

Or. es

Amendamentul 10
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reiterează punctul de vedere al 
Parlamentului cu privire la necesitatea de a 
simplifica mai mult normele și procedurile 
de implementare relevante, fără a aduce 
atingere necesității de transparență și 
asumare a răspunderii;

4. reiterează punctul de vedere al 
Parlamentului cu privire la necesitatea de a 
simplifica mai mult normele și procedurile 
de implementare relevante, fără a aduce 
atingere necesității de transparență și 
asumare a răspunderii; în acest context, 
este conștient de necesitatea de a 
armoniza, în cadrul revizuirii 
regulamentului financiar,  normele 
privind fondurile cu gestiune partajată, 
dar este totuși preocupat de formalitățile 
administrative noi și inutile propuse de 
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Comisie;

Or. fr

Amendamentul 11
François Alfonsi

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că proiectele-pilot 
contribuie la inovare în materie de 
dezvoltare regională și dorește să se 
consolideze capacitatea de a pune în 
aplicare aceste proiecte;

Or. fr

Amendamentul 12
Derek Vaughan

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază și reiterează poziția 
Parlamentului potrivit căreia politica de 
coeziune trebuie să beneficieze de resurse 
adecvate și suficiente pentru a-și realiza 
obiectivul prevăzut în tratate.

5. subliniază și reiterează poziția 
Parlamentului potrivit căreia politica de 
coeziune trebuie să beneficieze de resurse 
adecvate și suficiente pentru a-și realiza 
obiectivul prevăzut în tratate; prin urmare, 
consideră că este nevoie de o creștere în 
termeni reali a bugetului pentru politica 
de coeziune în 2012;

Or. en

Amendamentul 13
Riikka Manner
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază și reiterează poziția 
Parlamentului potrivit căreia politica de 
coeziune trebuie să beneficieze de resurse 
adecvate și suficiente pentru a-și realiza 
obiectivul prevăzut în tratate.

5. reamintește că prin politica de coeziune 
se finanțează un număr substanțial de 
domenii ale politicii UE; subliniază și 
reiterează poziția Parlamentului potrivit 
căreia politica de coeziune trebuie să 
beneficieze de resurse adecvate și 
suficiente pentru a-și realiza obiectivul 
prevăzut în tratate.

Or. fi


