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Amendamentul 1
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Referirea 3a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere articolul 3 alineatul (3) 
primul paragraf din Tratatul privind 
Uniunea Europeană (TUE), care 
subliniază că UE trebuie să obţină un 
nivel ridicat de protecţie şi de 
îmbunătăţire a calităţii mediului,

Or. en

Amendamentul 2
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Referirea 3b (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere articolul 191 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene (TFUE), care subliniază că UE 
trebuie să urmărească obiectivul de 
conservare, protejare şi îmbunătăţire a 
calităţii mediului şi de utilizare prudentă 
şi raţională a resurselor naturale, precum 
şi obiectivul privind combaterea 
schimbărilor climatice la nivel regional şi 
internaţional,

Or. en

Amendamentul 3
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Referirea 3c (nouă)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere articolul 2 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană (TUE) şi 
articolul 3 alineatul (3) paragraful al 
doilea din TUE, care subliniază egalitatea 
de şanse dintre femei şi bărbaţi ca 
principiu fundamental al Uniunii 
Europene şi ca obiectiv al Uniunii,

Or. en

Amendamentul 4
Riikka Manner

Propunere de rezoluţie
Referirea 6a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere Regulamentul (CE) nr. 
1906/2006 al Consiliului de stabilire a
normelor de participare a întreprinderilor, 
a centrelor de cercetare şi a universităţilor 
la acţiuni din cel de-al şaptelea Program-
cadru şi de difuzare a rezultatelor 
activităţilor de cercetare4,
__________________
4 JO L 391, 30.12.2006, p. 1.

Or. en

Amendamentul 5
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluţie
Referirea 8a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere Regulamentul (CE) 
nr. 1082/2006 al Parlamentului European 
şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o 
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grupare europeană de cooperare 
teritorială (GECT),

Or. fr

Amendamentul 6
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Referirea 13a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere rezoluţia sa din 
22 septembrie 2010 referitoare la strategia 
europeană pentru dezvoltarea economică 
şi socială a regiunilor muntoase, a 
insulelor şi a zonelor slab populate 
(P7_TA-PROV (2010) 0341),

Or. en

Amendamentul 7
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Referirea 3b (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere documentul de lucru al 
serviciilor Comisiei „Regions 2020 - an 
Assessment of Future Challenges for EU 
Regions” („Regiuni 2020 – o evaluare a 
viitoarelor provocări pentru regiunile 
UE”) (SEC (2008) 2868),

Or. en

Amendamentul 8
Georgios Stavrakakis
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Propunere de rezoluţie
Referirea 13a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere raportul Comisiei 
pentru dezvoltare regională privind 
situaţia actuală şi sinergiile viitoare 
pentru o eficacitate sporită între FEDER 
şi a alte fonduri structurale,

Or. en

Amendamentul 9
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluţie
Referirea 13a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere Rezoluţia sa din 14 
decembrie 2010 referitoare la realizarea 
unei adevărate coeziuni teritoriale, sociale 
şi economice în UE – o condiţie sine qua 
non a competitivităţii globale? (Texte 
adoptate P7_TA(2010)0473),

Or. ro

Amendamentul 10
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Referirea 16a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere Comunicarea Comisiei 
privind „Platforma europeană de 
combatere a sărăciei şi a excluziunii 
sociale: un cadru european pentru 
coeziunea socială şi teritorială” (COM 
(2010) 758),
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Amendamentul 11
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluţie
 Referirea 17a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere concluziile Consiliului 
European (din 29 şi 30 octombrie 2009) 
referitoare la necesitatea de a reduce 
emisiile până în 2050 cu cel puţin 80-
95 % comparativ cu nivelurile din 1990 şi 
având în vedere concluziile Consiliului 
European din 4 februarie 2011 care au 
reconfirmat această nevoie,

Or. en

Amendamentul 12
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Referirea 17b (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere Avizul Comitetului 
Economic şi Social European din 
14 iulie 2010 privind modalităţile de 
încurajare a parteneriatelor eficiente în 
gestionarea programelor din cadrul 
politicii de coeziune, pe baza bunelor 
practici din ciclul 2007-2013 (ECO/258),

Or. en

Amendamentul 13
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie, Lambert van Nistelrooij, Maurice 
Ponga, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Philippe Boulland
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Propunere de rezoluţie
Referirea 17a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere avizul Comitetului 
Regiunilor privind „Al cincilea raport 
privind coeziunea ” adoptat la 
1 aprilie 2011,

Or. fr

Amendamentul 14
Patrice Tirolien, Elie Hoarau, María Irigoyen Pérez, Jean-Luc Bennahmias, Luís Paulo 
Alves

Propunere de rezoluţie
Referirea 19a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere Comunicarea Comisiei 
din 26 mai 2004 „Un parteneriat 
consolidat pentru regiunile 
ultraperiferice” [COM (2004) 343] şi 
Comunicarea Comisiei din 
17 octombrie 2008 „Regiunile 
ultraperiferice: un atu pentru Europa" 
[COM(2008) 642],

Or. fr

Amendamentul 15
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de rezoluţie
Referirea 19a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere raportul Comisiei 
pentru dezvoltare regională precum şi 
avizele Comisiei pentru afaceri externe, 
ale Comisiei pentru mediu, sănătate 
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publică şi siguranţă alimentară şi ale 
Comisiei pentru transport şi turism (A7-
0202/2010) privind Strategia Uniunii 
Europene pentru regiunea Mării Baltice 
şi rolul macroregiunilor în viitoarea 
politică de coeziune,

Or. pl

Amendamentul 16
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluţie
Considerentul A

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(A). întrucât politica de coeziune a UE a 
contribuit şi contribuie în mod decisiv în 
perioada de finanţare trecută şi actuală la 
înregistrarea unei creşteri a productivităţii 
în toate regiunile UE; evidenţiind că 
evaluarea ex-post prezintă în continuare o 
diminuare concretă a disparităţii 
economice, sociale şi regionale; întrucât 
aceste evoluţii au avut în egală măsură 
efecte pozitive asupra protecţiei sociale şi 
asupra investiţiilor în domeniul protecţiei 
mediului;

(A). întrucât politica de coeziune a UE este 
un pilon fundamental al procesului de 
integrare europeană şi instrumentul 
principal al UE în vederea promovării 
dezvoltării armonioase a întregii Uniuni, 
în special prin reducerea disparităţilor 
dintre diferitele niveluri de dezvoltare ale 
regiunilor şi a contribuit şi contribuie în 
mod decisiv în perioada de finanţare 
trecută şi actuală la înregistrarea creşterii şi 
a prosperităţii UE; evidenţiind că 
evaluarea ex-post, în pofida reuşitelor în 
acest sens şi a unei diminuări concrete a 
disparităţii economice şi sociale, prezintă 
în continuare diferenţe majore economice, 
sociale şi teritoriale între regiuni; 

Or. es

Amendamentul 17
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluţie
Considerentul A
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(A). întrucât politica de coeziune a UE a 
contribuit şi contribuie în mod decisiv în 
perioada de finanţare trecută şi actuală la 
înregistrarea unei creşteri a 
productivităţii în toate regiunile UE; 
evidenţiind că evaluarea ex-post prezintă 
în continuare o diminuare concretă a
disparităţii economice, sociale şi regionale; 
întrucât aceste evoluţii au avut în egală 
măsură efecte pozitive asupra protecţiei 
sociale şi asupra investiţiilor în domeniul 
protecţiei mediului;

(A). întrucât politica de coeziune a UE a 
contribuit la diminuarea disparităţii 
economice, sociale şi regionale, astfel cum 
este evidenţiat, de asemenea, în evaluarea 
ex-post; întrucât aceste evoluţii au avut în 
egală măsură efecte pozitive asupra 
protecţiei sociale şi asupra investiţiilor în 
domeniul protecţiei mediului;

Or. fr

Amendamentul 18
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Considerentul A

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(A). întrucât politica de coeziune a UE a 
contribuit şi contribuie în mod decisiv în 
perioada de finanţare trecută şi actuală la 
înregistrarea unei creşteri a productivităţii 
în toate regiunile UE; evidenţiind că 
evaluarea ex-post prezintă în continuare o 
diminuare concretă a disparităţii 
economice, sociale şi regionale; întrucât 
aceste evoluţii au avut în egală măsură 
efecte pozitive asupra protecţiei sociale şi 
asupra investiţiilor în domeniul protecţiei 
mediului;

(A). întrucât politica de coeziune a UE este 
o politică modernă şi pe termen lung 
favorabilă dezvoltării regionale a tuturor 
regiunilor, care contribuie la obiectivele 
generale ale UE; întrucât această politică
a contribuit şi contribuie în mod decisiv în 
perioada de finanţare trecută şi actuală la 
facilitarea dezvoltării durabile şi la 
înregistrarea unei creşteri a productivităţii 
în toate regiunile UE; evidenţiind că 
evaluarea ex-post prezintă în continuare o 
diminuare concretă a disparităţii 
economice, sociale şi regionale; întrucât 
aceste evoluţii nu au întotdeauna în egală 
măsură efecte pozitive asupra protecţiei 
sociale şi parţial nu sunt conforme cu 
obiectivele UE de protecţie a climei şi 
conservarea biodiversităţii;

Or. en
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Amendamentul 19
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluţie
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Aa). întrucât politica de coeziune a fost 
creată în cadrul pieţei unice ca 
instrument principal de solidaritate între 
statele membre şi regiuni în cadrul 
Europei;

Or. fr

Amendamentul 20
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluţie
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Aa). întrucât politica de coeziune are 
rolul de a dezvolta inovarea, solidaritatea 
şi protecţia europeană în faţa provocărilor 
globalizării;

Or. fr

Amendamentul 21
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Ab). întrucât politica de coeziune 
reprezintă un adevărat obiectiv social, 
deoarece ea permite o conştientizare a 
existenţei Europei în fiecare zi, 
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asigurându-i acesteia o imagine concretă 
şi clară în regiuni;

Or. fr

Amendamentul 22
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluţie
Considerentul B

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(B). întrucât politica structurală şi de 
coeziune a dat dovadă de flexibilitate în 
situaţii de criză şi a putut contribui în mod 
decisiv la diferite programe naţionale de 
redresare economică şi de calificare; 

(B). întrucât criza economică şi financiară 
a accentuat necesitatea de a dispune de o 
politică de coeziune capabilă să răspundă 
în mod flexibil necesităţilor regiunilor, în 
special acelora care înregistrează 
întârzieri şi că, în context de criză, această 
politică europeană a putut contribui în 
mod decisiv la diferite programe naţionale 
de redresare economică şi de calificare; 

Or. es

Amendamentul 23
Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluţie
Considerentul B

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(B). întrucât politica structurală şi de 
coeziune a dat dovadă de flexibilitate în 
situaţii de criză şi a putut contribui în mod
decisiv la diferite programe naţionale de 
redresare economică şi de calificare;

(B). întrucât politica de coeziune a dat 
dovadă de flexibilitate în situaţii de criză şi 
a putut contribui în mod decisiv la diferite 
programe naţionale de redresare economică
şi de calificare;

Or. en
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Amendamentul 24
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Markus Pieper, Sophie Auconie, Philippe Boulland

Propunere de rezoluţie
Considerentul B

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(B). întrucât politica structurală şi de 
coeziune a dat dovadă de flexibilitate în 
situaţii de criză şi a putut contribui în mod 
decisiv la diferite programe naţionale de 
redresare economică şi de calificare;

(B). întrucât politica structurală şi de 
coeziune a dat dovadă de flexibilitate în 
situaţii de criză şi a putut contribui în mod 
decisiv la diferite programe naţionale de 
redresare economică şi de calificare şi 
întrucât este important să se menţină 
această flexibilitate;

Or. fr

Amendamentul 25
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Petru Constantin Luhan, Markus Pieper, Jan 
Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Ba). întrucât politica structurală 
europeană contribuie în mod esenţial la 
depăşirea crizei economice şi financiare; 
dubla sa orientare, respectiv către 
echilibru şi inovare, impulsionează în 
mod decisiv regiunile europene în sensul 
reevaluării regiunilor, al întăririi puterii 
de inovare regionale şi al dezvoltării 
ecologice durabile;

Or. de

Amendamentul 26
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Petru Constantin Luhan, Markus Pieper, Jan 
Olbrycht, Lambert van Nistelrooij
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Propunere de rezoluţie
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Bb). întrucât regiunile europene se 
confruntă cu provocările reprezentate de 
globalizare, demografie şi conservarea 
resurselor şi întrucât, pentru a stimula 
creşterea şi coeziunea regională şi 
socială, este necesară valorificarea 
potenţialului tuturor regiunilor;

Or. de

Amendamentul 27
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluţie
Considerentul C

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(C). întrucât orientarea fondurilor 
structurale către obiectivele Strategiei de 
la Lisabona s-a dovedit eficientă, fiind 
exemplificată prin cote de piaţă obligatorii 
impresionante în cazul obiectivelor 
„convergenţă” şi „competitivitate 
regională şi ocuparea forţei de muncă”, 
având în mod critic în vedere că doar 
20 % din proiecte destinate obiectivului 
„cooperare teritorială” sunt orientate spre 
obiectivele strategiei de la Lisabona;

eliminat

Or. en

Amendamentul 28
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Considerentul C
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(C). întrucât orientarea fondurilor 
structurale către obiectivele Strategiei de la 
Lisabona s-a dovedit eficientă, fiind 
exemplificată prin cote de piaţă obligatorii 
impresionante în cazul obiectivelor 
„convergenţă” şi „competitivitate 
regională şi ocuparea forţei de muncă”, 
având în mod critic în vedere că doar 
20 % din proiecte destinate obiectivului 
„cooperare teritorială” sunt orientate spre 
obiectivele strategiei de la Lisabona;

(C). întrucât orientarea fondurilor 
structurale către obiective europene aduce 
o valoare adăugată pentru regiuni; 
întrucât concentrarea suplimentară a 
fondurilor în regiuni mai dezvoltate 
asupra unui număr limitat de obiective va 
avea rezultate doar dacă o abordare de 
tipul „de la bază la vârf” asigură o 
flexibilitate suficientă pentru ca prin 
soluţii regionale personalizate aceste 
obiective să fie atinse;

Or. en

Amendamentul 29
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluţie
Considerentul C

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(C). întrucât orientarea fondurilor 
structurale către obiectivele Strategiei de la 
Lisabona s-a dovedit eficientă, fiind 
exemplificată prin cote de piaţă obligatorii 
impresionante în cazul obiectivelor
„convergenţă” şi „competitivitate regională 
şi ocuparea forţei de muncă”, având în 
mod critic în vedere că doar 20 % din 
proiecte destinate obiectivului „cooperare 
teritorială” sunt orientate spre obiectivele 
strategiei de la Lisabona;

(C). întrucât politica de coeziune trebuie 
să sprijine în continuare creşterea şi 
competitivitatea, la fel cum, pe de altă 
parte, face în această perioadă, în care un 
procentaj mare al creditelor din fondurile
structurale a fost destinat investiţiilor 
orientate către obiectivele Strategiei de la 
Lisabona de „convergenţă” şi 
„competitivitate regională şi ocuparea 
forţei de muncă”, deşi doar 20 % din 
proiecte destinate obiectivului „cooperare 
teritorială” sunt orientate, în prezent, spre 
obiectivele strategiei de la Lisabona; 

Or. es

Amendamentul 30
Patrice Tirolien
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Propunere de rezoluţie
Considerentul C

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(C). întrucât orientarea fondurilor 
structurale către obiectivele Strategiei de la 
Lisabona s-a dovedit eficientă, fiind 
exemplificată prin cote de piaţă obligatorii 
impresionante în cazul obiectivelor 
„convergenţă” şi „competitivitate regională 
şi ocuparea forţei de muncă”, având în 
mod critic în vedere că doar 20 % din 
proiecte destinate obiectivului „cooperare 
teritorială” sunt orientate spre obiectivele 
strategiei de la Lisabona;

(C). întrucât orientarea fondurilor 
structurale către obiectivele Strategiei de la 
Lisabona s-a dovedit eficientă, fiind 
exemplificată prin cote de piaţă obligatorii 
impresionante în cazul obiectivelor 
„convergenţă” şi „competitivitate regională 
şi ocuparea forţei de muncă”;

Or. fr

Amendamentul 31
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Jan 
Olbrycht, Sophie Auconie

Propunere de rezoluţie
Considerentul C

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(C). întrucât orientarea fondurilor 
structurale către obiectivele Strategiei de la 
Lisabona s-a dovedit eficientă, fiind 
exemplificată prin cote de piaţă obligatorii 
impresionante în cazul obiectivelor 
„convergenţă” şi „competitivitate regională 
şi ocuparea forţei de muncă”, având în 
mod critic în vedere că doar 20 % din 
proiecte destinate obiectivului „cooperare 
teritorială” sunt orientate spre obiectivele
strategiei de la Lisabona;

(C). întrucât orientarea fondurilor 
structurale către obiectivele Strategiei de la 
Lisabona s-a dovedit eficientă, fiind 
exemplificată prin cote de piaţă obligatorii 
impresionante în cazul obiectivelor 
„convergenţă” şi „competitivitate regională 
şi ocuparea forţei de muncă” şi că 20 % din 
proiecte destinate obiectivului „cooperare 
teritorială” sunt orientate spre obiectivele 
strategiei de la Lisabona;

Or. fr

Amendamentul 32
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-Chartier
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Propunere de rezoluţie
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Ca). întrucât cooperarea teritorială îşi 
propune să încurajeze cooperarea 
teritoriilor şi a regiunilor pentru a face 
faţă provocărilor comune, pentru a 
reduce obstacolele fizice, administrative şi 
de reglementare, care împiedică această 
cooperare şi pentru a atenua „efectul de 
frontieră”;

Or. fr

Amendamentul 33
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluţie
Considerentul D

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(D). întrucât cauza eşecului parţial al
Strategiei de la Lisabona nu rezidă în 
transpunerea insuficientă a politicii de 
coeziune, ci mai degrabă în efectele crizei 
financiare şi lacunele în legătură cu 
transpunerea pieţei interne, disciplina 
bugetară deficientă, precum şi în 
condiţiile macro-economice insuficiente 
din unele state membre;

(D). întrucât cauza eşecului Strategiei de la 
Lisabona nu rezidă în transpunerea 
insuficientă a politicii de coeziune, ci mai 
degrabă în efectele crizei financiare, în 
axarea pe „competitivitate”, reducerea 
costurilor, demontarea statului social, 
pieţe ale muncii chiar şi mai flexibile, 
liberalizarea pieţelor, liberalizarea 
pieţelor în general şi alimentarea unei
politici protecţioniste („beggar thy 
neighbour”) de către statele membre;
consideră că eşecul Strategiei de la 
Lisabone este cauzat, de asemenea, de 
metodele de lucru care implică o punere 
ineficientă în aplicare a acestei strategii, 
de către statele membre, precum şi de 
deficienţele pieţei interne, de lipsa de 
armonizare fiscală, de inflaţia ridicată 
care continuă să afecteze bugetele 
gospodăriilor atunci când salariile nu 
urmează aceeaşi traiectorie, de lipsa de 
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voinţă politică a statelor membre şi a 
Comisiei în ceea ce priveşte armonizarea, 
la nivel înalt, a drepturilor la muncă şi a 
condiţiilor de lucru în Europa, precum şi 
atingerea unor niveluri ridicate de 
ocupare a forţei de muncă;

Or. xm

Amendamentul 34
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluţie
Considerentul D

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(D). întrucât cauza eşecului parţial al 
Strategiei de la Lisabona nu rezidă în 
transpunerea insuficientă a politicii de 
coeziune, ci mai degrabă în efectele crizei 
financiare şi lacunele în legătură cu 
transpunerea pieţei interne, disciplina 
bugetară deficientă, precum şi în 
condiţiile macro-economice insuficiente 
din unele state membre,

(D). întrucât cauza eşecului parţial al 
Strategiei de la Lisabona nu rezidă în 
transpunerea insuficientă a politicii de 
coeziune, ci mai degrabă în factorii 
macroeconomici şi în nerespectarea 
guvernanţei pe mai multe niveluri şi, în 
special în lipsa de implicare a autorităţilor 
regionale în elaborarea şi în punerea în 
aplicare a acestei strategii;

Or. fr

Amendamentul 35
Gaston Franco

Propunere de rezoluţie
Considerentul D

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(D). întrucât cauza eşecului parţial al 
Strategiei de la Lisabona nu rezidă în 
transpunerea insuficientă a politicii de 
coeziune, ci mai degrabă în efectele crizei 
financiare şi lacunele în legătură cu 
transpunerea pieţei interne, disciplina 

(D). întrucât cauza eşecului parţial al 
Strategiei de la Lisabona nu rezidă în 
transpunerea insuficientă a politicii de 
coeziune, ci mai degrabă în efectele crizei 
financiare şi lacunele în legătură cu 
implementarea pieţei interne şi în
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bugetară deficientă, precum şi în 
condiţiile macro-economice insuficiente 
din unele state membre;

nerespectarea guvernanţei pe mai multe 
niveluri şi, în special, în lipsa de implicare 
a autorităţilor regionale în elaborarea şi 
punerea în aplicare a acestei strategii;

Or. fr

Amendamentul 36
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluţie
Considerentul D

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(D). întrucât cauza eşecului parţial al 
Strategiei de la Lisabona nu rezidă în 
transpunerea insuficientă a politicii de 
coeziune, ci mai degrabă în efectele crizei 
financiare şi lacunele în legătură cu 
transpunerea pieţei interne, disciplina 
bugetară deficientă, precum şi în 
condiţiile macro-economice insuficiente 
din unele state membre;

(D). întrucât cauza eşecului parţial al 
Strategiei de la Lisabona nu rezidă în 
transpunerea insuficientă a politicii de 
coeziune, ci mai degrabă în condiţiile 
macro-economice insuficiente din unele 
state membre;

Or. es

Amendamentul 37
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Considerentul D

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(D). întrucât cauza eşecului parţial al 
Strategiei de la Lisabona nu rezidă în 
transpunerea insuficientă a politicii de 
coeziune, ci mai degrabă în efectele crizei 
financiare şi lacunele în legătură cu 
transpunerea pieţei interne, disciplina 
bugetară deficientă, precum şi în condiţiile 
macro-economice insuficiente din unele 
state membre;

(D). întrucât cauza eşecului parţial al 
Strategiei de la Lisabona nu rezidă în 
transpunerea insuficientă a politicii de 
coeziune, ci mai degrabă în absenţa unei 
guvernanţe pe mai multe niveluri şi în 
absenţa unei aplicări la nivel regional şi 
local a acestei strategii, efectele crizei 
financiare şi lacunele în legătură cu 
implementarea pieţei interne, disciplina 
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bugetară deficientă, precum şi în condiţiile 
macro-economice insuficiente din unele 
state membre; întrucât politica de 
coeziune nu este numai un instrument de 
punere în aplicare a strategiei 2020 a UE, 
ci şi un obiectiv permanent prevăzut de 
Tratatul privind UE;

Or. en

Amendamentul 38
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluţie
Considerentul D

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(D). întrucât cauza eşecului parţial al 
Strategiei de la Lisabona nu rezidă în 
transpunerea insuficientă a politicii de 
coeziune, ci mai degrabă în efectele crizei 
financiare şi lacunele în legătură cu 
transpunerea pieţei interne, disciplina 
bugetară deficientă, precum şi în condiţiile 
macro-economice insuficiente din unele 
state membre,

(D). întrucât cauza eşecului parţial al 
Strategiei de la Lisabona nu rezidă în 
transpunerea insuficientă a politicii de 
coeziune, ci mai degrabă în efectele crizei 
financiare şi lacunele în legătură cu 
implementarea pieţei interne, cadrul 
inadecvat al cooperării dintre statele 
membre, precum şi în condiţiile 
macroeconomice insuficiente din unele 
state membre,

Or. en

Amendamentul 39
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluţie
Considerentul E

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(E). întrucât indiciile de eroare şi abuzul de 
subvenţii s-au redus considerabil în 
ultimele perioade; întrucât este regretabil 
că politica structurală continuă să fie un 
domeniu politic cu rate înalte de 

(E). întrucât indiciile de eroare s-au redus 
considerabil în ultimele perioade¸ dar cu 
toate acestea nu au fost eliminate în 
totalitate, dat fiind că unele state membre 
nu deţin încă niciun fel de mecanisme 
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anormalităţi şi că unele state membre nu 
deţin în continuare niciun fel de 
mecanisme eficiente împotriva abuzului de 
subvenţii şi a recuperării fondurilor plătite 
în mod necuvenit;

eficiente în vederea corectării şi a 
recuperării fondurilor plătite în mod 
necuvenit;

Or. es

Amendamentul 40
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluţie
Considerentul E

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(E). întrucât indiciile de eroare şi abuzul de 
subvenţii s-au redus considerabil în 
ultimele perioade; întrucât este regretabil 
că politica structurală continuă să fie un 
domeniu politic cu rate înalte de 
anormalităţi şi că unele state membre nu 
deţin în continuare niciun fel de 
mecanisme eficiente împotriva abuzului de 
subvenţii şi a recuperării fondurilor plătite 
în mod necuvenit;

(E). întrucât indiciile de eroare şi abuzul de 
subvenţii s-a redus considerabil în ultimele 
perioade; întrucât este regretabil că politica 
structurală continuă să fie un domeniu 
politic cu rate înalte de anormalităţi şi că 
unele state membre nu deţin în continuare 
niciun fel de mecanisme eficiente 
împotriva abuzului de subvenţii şi a 
recuperării fondurilor plătite în mod 
necuvenit; întrucât trebuie să se ia act de 
faptul că o parte semnificativă a erorilor 
existente în politica de coeziune pot fi
atribuite cerinţelor legislative din afara 
politicii de coeziune, cum ar fi achiziţiile 
publice, cerinţele de mediu şi ajutoarele 
de stat,

Or. en

Amendamentul 41
Franz Obermayr

Propunere de rezoluţie
Considerentul E

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(E). întrucât indiciile de eroare şi abuzul de (E). întrucât indiciile de eroare şi abuzul de 
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subvenţii s-au redus considerabil în 
ultimele perioade; întrucât este regretabil 
că politica structurală continuă să fie un 
domeniu politic cu rate înalte de 
anormalităţi şi că unele state membre nu 
deţin în continuare niciun fel de 
mecanisme eficiente împotriva abuzului de 
subvenţii şi a recuperării fondurilor plătite 
în mod necuvenit;

subvenţii s-au redus considerabil în 
ultimele perioade; întrucât este regretabil 
că politica structurală continuă să fie un 
domeniu politic cu rate înalte de 
anormalităţi şi că unele state membre nu 
deţin în continuare niciun fel de 
mecanisme eficiente împotriva abuzului de 
subvenţii şi a recuperării fondurilor plătite 
în mod necuvenit, respectiv că, din 
neglijenţă sau, de asemenea, în mod 
intenţionat, neregularităţile nu sunt 
semnalate;

Or. de

Amendamentul 42
Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluţie
Considerentul E

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(E). întrucât indiciile de eroare şi abuzul de 
subvenţii s-au redus considerabil în 
ultimele perioade; întrucât este regretabil 
că politica structurală continuă să fie un 
domeniu politic cu rate înalte de 
anormalităţi şi că unele state membre nu 
deţin în continuare niciun fel de 
mecanisme eficiente împotriva abuzului de 
subvenţii şi a recuperării fondurilor plătite 
în mod necuvenit;

(E). întrucât indiciile de eroare şi abuzul de 
subvenţii s-au redus considerabil în 
ultimele perioade; întrucât este regretabil 
că politica de coeziune continuă să fie un 
domeniu politic cu rate înalte de 
anormalităţi şi că unele state membre nu 
deţin în continuare niciun fel de 
mecanisme eficiente împotriva abuzului de 
subvenţii şi a recuperării fondurilor plătite 
în mod necuvenit;

Or. en

Amendamentul 43
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan Olbrycht, 
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluţie
Considerentul F
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(F). întrucât sistemul ţintă existent al 
politicii structurale şi de coeziune 
(convergenţă, competitivitate şi ocuparea 
forţei de muncă, cooperarea 
transfrontalieră) s-a dovedit în esenţă
eficient, împreună cu abordarea 
„guvernanţă pe mai multe niveluri” şi,
datorită unei dotări financiare fiabile şi o 
perioadă de planificare acceptată (7 ani); 
întrucât s-au înregistrat totuşi întârzieri 
considerabile la întocmirea programului, 
afectată de negocierile îndelungate privind 
aspectele financiare şi legislative;

(F). întrucât sistemul ţintă existent al
politicii structurale şi de coeziune 
(convergenţă, competitivitate şi ocuparea 
forţei de muncă, cooperarea 
transfrontalieră) s-a dovedit eficient pe 
ansamblu, împreună cu abordarea 
„guvernanţă pe mai multe niveluri” şi o 
certitudine a planificării pe baza unei 
dotări financiare fiabile şi a unei perioade
de planificare stabilite (şapte ani); întrucât 
s-au înregistrat totuşi întârzieri 
considerabile la întocmirea programului, 
din cauza negocierilor îndelungate privind 
aspectele financiare şi legislative şi de 
modificarea semnificativă a normelor 
aplicabile politicii de coeziune;

Or. fr

Amendamentul 44
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluţie
Considerentul F

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(F). întrucât sistemul ţintă existent al 
politicii structurale şi de coeziune 
(convergenţă, competitivitate şi ocuparea
forţei de muncă, cooperarea 
transfrontalieră) s-a dovedit în esenţă 
eficient, împreună cu abordarea 
„guvernanţă pe mai multe niveluri” şi,
datorită unei dotări financiare fiabile şi o 
perioadă de planificare acceptată (7 ani); 
întrucât s-au înregistrat totuşi întârzieri 
considerabile la întocmirea programului, 
afectată de negocierile îndelungate privind 
aspectele financiare şi legislative;

(F). întrucât sistemul ţintă existent al
politicii structurale şi de coeziune 
(convergenţă, competitivitate şi ocuparea 
forţei de muncă, cooperarea teritorială) s-a 
dovedit în esenţă eficient, împreună cu 
abordarea „guvernanţă pe mai multe 
niveluri” şi, datorită unei dotări financiare 
fiabile şi o perioadă de planificare 
acceptată (7 ani); întrucât s-au înregistrat 
totuşi întârzieri considerabile la întocmirea 
programului, afectată de negocierile 
îndelungate privind aspectele financiare şi 
legislative, ale procesului decizional 
comunitar;
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Or. es

Amendamentul 45
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Considerentul F

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(F). întrucât sistemul ţintă existent al
politicii structurale şi de coeziune 
(convergenţă, competitivitate şi ocuparea 
forţei de muncă, cooperarea 
transfrontalieră) s-a dovedit în esenţă 
eficient, împreună cu abordarea 
„guvernanţă pe mai multe niveluri” şi, 
datorită unei dotări financiare fiabile şi o 
perioadă de planificare acceptată (7 ani); 
întrucât s-au înregistrat totuşi întârzieri 
considerabile la întocmirea programului, 
afectată de negocierile îndelungate privind 
aspectele financiare şi legislative;

(F). întrucât sistemul ţintă existent al
politicii structurale şi de coeziune 
(convergenţă, competitivitate şi ocuparea 
forţei de muncă, cooperarea 
transfrontalieră) s-a dovedit în esenţă 
eficient, împreună cu abordarea 
„guvernanţă pe mai multe niveluri”, 
obiective orizontale şi o certitudine a 
planificării pe baza unei dotări financiare 
fiabile şi a unei perioade de planificare 
stabilite (şapte ani); întrucât s-au înregistrat 
totuşi întârzieri considerabile la întocmirea 
programului, din cauza negocierilor 
îndelungate privind aspectele financiare şi 
legislative;

Or. en

Amendamentul 46
Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluţie
Considerentul F

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(F). întrucât sistemul ţintă existent al 
politicii structurale şi de coeziune 
(convergenţă, competitivitate şi ocuparea 
forţei de muncă, cooperarea 
transfrontalieră) s-a dovedit în esenţă 
eficient, împreună cu abordarea 
„guvernanţă pe mai multe niveluri” şi,
datorită unei dotări financiare fiabile şi o 
perioadă de planificare acceptată (7 ani); 

(F). întrucât sistemul ţintă existent al 
politicii de coeziune (convergenţă, 
competitivitate şi ocuparea forţei de 
muncă, cooperarea transfrontalieră) s-a 
dovedit în esenţă eficient, împreună cu 
abordarea „guvernanţă pe mai multe 
niveluri” şi o certitudine a planificării pe 
baza unei dotări financiare fiabile şi a unei 
perioade de planificare stabilite (şapte ani); 
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întrucât s-au înregistrat totuşi întârzieri 
considerabile la întocmirea programului, 
afectată de negocierile îndelungate privind 
aspectele financiare şi legislativ;

întrucât s-au înregistrat totuşi întârzieri 
considerabile la întocmirea programului, 
din cauza negocierilor îndelungate privind 
aspectele financiare şi legislative;

Or. en

Amendamentul 47
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluţie
Considerentul F

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(F). întrucât sistemul ţintă existent al 
politicii structurale şi de coeziune 
(convergenţă, competitivitate şi ocuparea 
forţei de muncă, cooperarea 
transfrontalieră) s-a dovedit în esenţă 
eficient, împreună cu abordarea 
„guvernanţă pe mai multe niveluri” şi,
datorită unei dotări financiare fiabile şi o 
perioadă de planificare acceptată (7 ani); 
întrucât s-au înregistrat totuşi întârzieri 
considerabile la întocmirea programului, 
afectată de negocierile îndelungate privind 
aspectele financiare şi legislative;

(F). întrucât sistemul ţintă existent al 
politicii structurale şi de coeziune 
(convergenţă, competitivitate şi ocuparea 
forţei de muncă, cooperarea teritorială) s-a 
dovedit în esenţă eficient, împreună cu 
abordarea „guvernanţă pe mai multe 
niveluri” şi o certitudine a planificării pe 
baza unei dotări financiare fiabile şi a unei 
perioade de planificare stabilite (şapte ani); 
întrucât s-au înregistrat totuşi întârzieri 
considerabile la întocmirea programului, 
din cauza negocierilor îndelungate privind 
aspectele financiare şi legislative;

Or. fr

Amendamentul 48
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Philippe 
Boulland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluţie
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Fa) întrucât, cu toate acestea, un efect de 
prag semnificativ există între regiuni cu 
un nivel comparabil de dezvoltare, dar 
care beneficiază de un nivel foarte diferit 
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al ajutoarelor – regiunile în curs de 
dezvoltare care depăşesc pragul de 75 % 
din PIB mediu al Uniunii pe cap de 
locuitor şi care primesc mai mult sprijin 
financiar decât regiunile care stagnează 
deasupra acestui prag – şi întrucât 
aceasta reprezintă o problemă reală de 
echitate între regiunile europene;

Or. fr

Amendamentul 49
Joachim Zeller

Propunere de rezoluţie
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Fa). întrucât realizarea schimbului 
nelimitat de bunuri şi servicii şi libera de 
circulaţie a lucrătorilor este cea mai 
eficientă politică regională, contribuind 
deja la compensarea diferenţelor de 
dezvoltare regionale;

Or. de

Amendamentul 50
Alain Cadec, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan 
Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Philippe Boulland, Sophie Auconie

Propunere de rezoluţie
Considerentul H

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(H). întrucât dezechilibrele considerabile
sociale şi economico-regionale, precum şi 
problemele structurale specifice şi 
dezavantajele ce ţin de spaţiu necesită în 
continuare o politică europeană de 
coeziune cuprinzătoare în toate regiunile 
europene, iar Tratatul de la Lisabona 

(H). întrucât dezechilibrele sociale şi 
economico-regionale, dezavantajele ce ţin 
de spaţiu ale unor regiuni (şi anume 
regiunile ultraperiferice), precum şi 
problemele structurale specifice sau chiar 
adaptarea la noile provocări necesită în 
continuare o politică europeană de 
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solicită de asemenea aceasta; coeziune cuprinzătoare în toate regiunile 
europene, iar Tratatul de la Lisabona 
solicită, de asemenea, aceasta;

Or. fr

Amendamentul 51
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Considerentul H

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(H) întrucât dezechilibrele considerabile 
sociale şi economico-regionale, precum şi 
problemele structurale specifice şi
dezavantajele ce ţin de spaţiu necesită în 
continuare o politică europeană de 
coeziune cuprinzătoare în toate regiunile 
europene, iar Tratatul de la Lisabona 
solicită de asemenea aceasta,

(H). întrucât dezechilibrele considerabile 
sociale şi economico-regionale, precum şi 
problemele structurale specifice,
dezavantajele ce ţin de spaţiu şi 
provocările cu care se confruntă regiunile 
europene şi care sunt legate de politica de 
coeziune (globalizare, demografie, 
schimbări climatice, energie, incluziune 
socială şi sărăcie) necesită în continuare o 
politică europeană de coeziune 
cuprinzătoare în toate regiunile europene, 
iar Tratatul de la Lisabona solicită, de 
asemenea, aceasta,

Or. en

Amendamentul 52
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluţie
Considerentul H

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(H). întrucât dezechilibrele considerabile 
sociale şi economico-regionale, precum şi 
problemele structurale specifice şi 
dezavantajele ce ţin de spaţiu necesită în 
continuare o politică europeană de 

(H). întrucât dezechilibrele considerabile 
sociale şi economico-regionale, precum şi 
problemele structurale specifice şi 
dezavantajele ce ţin de spaţiu necesită în 
continuare o politică europeană de 
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coeziune cuprinzătoare în toate regiunile 
europene, iar Tratatul de la Lisabona 
solicită de asemenea aceasta,

coeziune cuprinzătoare în toate regiunile 
europene, iar Tratatul de la Lisabona 
solicită, de asemenea, aceasta; subliniază, 
în acest sens, faptul că contribuţia politicii 
de coeziune la punerea în aplicare a 
Strategiei Europa 2020 trebuie să reflecte 
obiectivele prevăzute la articolul 174 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene şi obiectivul transversal de 
coeziune economică, socială şi teritorială 
prevăzut la articolul 3 din Tratatul privind 
Uniunea European astfel cum a fost 
modificat de Tratatul de la Lisabona,

Or. en

Amendamentul 53
Tamás Deutsch, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluţie
Considerentul H

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(H). întrucât dezechilibrele considerabile 
sociale şi economico-regionale, precum şi 
problemele structurale specifice şi 
dezavantajele ce ţin de spaţiu necesită în 
continuare o politică europeană de 
coeziune cuprinzătoare în toate regiunile 
europene, iar Tratatul de la Lisabona 
solicită de asemenea aceasta,

(H). întrucât dezechilibrele considerabile 
sociale şi economico-regionale, precum şi 
problemele structurale specifice şi 
dezavantajele ce ţin de spaţiu necesită în 
continuare o politică europeană de 
coeziune cuprinzătoare în toate regiunile 
europene şi finanţată corespunzător, iar 
Tratatul de la Lisabona solicită, de 
asemenea, aceasta,

Or. en

Amendamentul 54
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ha (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Ha). întrucât valorile şi principiile 
Uniunii Europene, astfel cum sunt 
consacrate în Tratatul de la Lisabona 
(inclusiv democraţia, drepturile omului, 
solidaritatea, egalitatea de şanse între 
femei şi bărbaţi şi justiţia socială), ar 
trebui să stabilească cadrul pentru 
politica de coeziune şi să fie reflectate în 
programare şi evaluare,

Or. en

Amendamentul 55
Patrice Tirolien, Elie Hoarau, María Irigoyen Pérez, Jean-Luc Bennahmias, Luís Paulo 
Alves

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Ha). întrucât dimensiunea externă a 
politicii de coeziune este în continuare 
puţin exploatată, inclusiv în ceea ce 
priveşte regiunile periferice şi 
ultraperiferice, în timp ce capacităţile 
financiare foarte slabe ale ţărilor terţe pot 
limita capacitatea regiunilor de a 
cofinanţa unele proiecte;

Or. fr

Amendamentul 56
Sophie Auconie

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Ha). întrucât, având în vedere 
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importanţa sa strategică pentru viitor, 
politica de coeziune nu trebuie să devină o 
variabilă de ajustare a viitoarelor 
negocieri bugetare;

Or. fr

Amendamentul 57
Sophie Auconie

Propunere de rezoluţie
Considerentul Hb (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Hb). întrucât oraşele reprezintă un loc în 
care se creează bogăţie, dar unde, de 
asemenea se concentrează probleme 
economice şi sociale dintre cele mai acute,

Or. fr

Amendamentul 58
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluţie
Considerentul G

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(G). întrucât o finanţare şi o dezvoltare 
durabilă a regiunilor de convergenţă are un 
efect pozitiv asupra cererii de pe piaţă de 
bunuri şi de prestări de servicii, efectele 
pozitive putând fi dovedite şi în statele 
membre mai bogate ale UE;

(G). întrucât o finanţare şi o dezvoltare 
durabilă a regiunilor de convergenţă are un 
efect pozitiv asupra economiei europene în 
ansamblu, efectele pozitive putând fi 
dovedite şi în statele membre mai bogate 
ale UE;

Or. fr

Amendamentul 59
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Propunere de rezoluţie
Punctul 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. solicită o mai mare accentuare a valorii 
adăugate europene pentru programele
politicii structurale şi de coeziune; 
consideră că această valoare adăugată 
poate fi obţinută atunci când proiectele 
UE realizează o valorizare durabilă şi 
măsurabilă din punct de vedere economic, 
social şi/sau ecologici al infrastructurii a 
unei regiuni dezavantajate, iar acest fapt 
nu ar putea fi realizat fără impulsul 
european;

1. insistă asupra valorii adăugate europene
indiscutabile a programelor politicii de 
coeziune; consideră că această valoare 
adăugată poate fi obţinută atunci când, prin 
acţiunea europeană, se obţin avantaje 
suplimentare evidente faţă de cele 
obţinute prin măsuri adaptate fiecărui stat 
membru în parte, contribuind astfel mai 
eficient la atingerea obiectivelor politice 
stabilite şi reducând cheltuielile 
naţionale; semnalează că pentru a obţine 
o mai mare valoare adăugată europeană, 
resursele trebuie concentrate acolo unde 
pot genera profit mai mare şi că principiul 
de subsidiaritate şi de proporţionalitate 
reprezintă criterii de bază pentru 
determina acest lucru;

Or. es

Amendamentul 60
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluţie
Punctul 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. solicită o mai mare accentuare a valorii 
adăugate europene pentru programele 
politicii structurale şi de coeziune; 
consideră că această valoare adăugată 
poate fi obţinută atunci când proiectele UE 
realizează o valorizare durabilă şi 
măsurabilă din punct de vedere economic, 
social şi/sau ecologici al infrastructurii a 
unei regiuni dezavantajate, iar acest fapt 
nu ar putea fi realizat fără impulsul 
european;

1. solicită o mai mare accentuare a valorii 
adăugate europene pentru programele 
politicilor structurală şi de coeziune; 
consideră că această valoare adăugată 
poate fi obţinută atunci când proiectele UE 
realizează o valorizare durabilă din punct 
de vedere economic, social şi/sau ecologici 
al infrastructurii tuturor regiunilor 
europene, iar acest fapt nu ar putea fi 
realizat prin impulsul european;

Or. fr
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Amendamentul 61
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluţie
Punctul 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. solicită o mai mare accentuare a valorii 
adăugate europene pentru programele 
politicii structurale şi de coeziune; 
consideră că această valoare adăugată 
poate fi obţinută atunci când proiectele UE 
realizează o valorizare durabilă şi 
măsurabilă din punct de vedere economic, 
social şi/sau ecologici al infrastructurii a 
unei regiuni dezavantajate, iar acest fapt nu 
ar putea fi realizat fără impulsul european;

1. solicită o mai mare accentuare a valorii 
adăugate europene pentru programele 
politicilor structurală şi de coeziune; 
consideră că această valoare adăugată 
poate fi obţinută atunci când proiectele UE 
realizează o valorizare sustenabilă din 
punct de vedere economic, social şi/sau 
ecologici al infrastructurii a unei regiuni 
dezavantajate, iar acest fapt nu ar putea fi 
realizat fără impulsul european;

Or. en

Amendamentul 62
Salvatore Caronna

Propunere de rezoluţie
Punctul 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. solicită o mai mare accentuare a valorii 
adăugate europene pentru programele 
politicii structurale şi de coeziune; 
consideră că această valoare adăugată 
poate fi obţinută atunci când proiectele UE 
realizează o valorizare durabilă şi 
măsurabilă din punct de vedere economic, 
social şi/sau ecologici al infrastructurii a 
unei regiuni dezavantajate, iar acest fapt 
nu ar putea fi realizat fără impulsul 
european;

1. solicită o mai mare accentuare a valorii 
adăugate europene pentru programele 
politicii structurale şi de coeziune; 
consideră că această valoare adăugată 
poate fi obţinută atunci când proiectele UE 
realizează o valorizare durabilă şi 
măsurabilă şi o dezvoltare din punct de 
vedere economic, social şi/sau ecologic, iar 
acest fapt nu ar putea fi realizat fără 
impulsul european;

Or. it
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Amendamentul 63
Andrey Kovatchev

Propunere de rezoluţie
Punctul 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. solicită o mai mare accentuare a valorii 
adăugate europene pentru programele 
politicii structurale şi de coeziune; 
consideră că această valoare adăugată 
poate fi obţinută atunci când proiectele UE 
realizează o valorizare durabilă şi 
măsurabilă din punct de vedere economic, 
social şi/sau ecologici al infrastructurii a 
unei regiuni dezavantajate, iar acest fapt 
nu ar putea fi realizat fără impulsul 
european;

1. solicită o mai mare accentuare a valorii 
adăugate europene pentru programele 
politicii structurale şi de coeziune; 
consideră că această valoare adăugată 
poate fi obţinută atunci când proiectele UE 
realizează o valorizare durabilă şi 
măsurabilă din punct de vedere economic, 
social şi/sau ecologic al infrastructurii 
regiunilor mai slab dezvoltate, iar acest 
fapt nu ar putea fi realizat fără impulsul 
european;

Or. bg

Amendamentul 64
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluţie
Punctul 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. solicită o mai mare accentuare a valorii 
adăugate europene pentru programele 
politicii structurale şi de coeziune; 
consideră că această valoare adăugată 
poate fi obţinută atunci când proiectele UE 
realizează o valorizare durabilă şi 
măsurabilă din punct de vedere economic, 
social şi/sau ecologici al infrastructurii a 
unei regiuni dezavantajate, iar acest fapt 
nu ar putea fi realizat fără impulsul 
european;

1. solicită o mai mare accentuare a valorii 
adăugate europene pentru programele 
politicilor structurală şi de coeziune; 
consideră că această valoare adăugată 
poate fi obţinută atunci când proiectele UE 
realizează o valorizare durabilă şi 
măsurabilă din punct de vedere economic, 
teritorial, social şi/sau ecologici al 
infrastructurii a unei regiuni, iar acest fapt 
nu ar putea fi realizat fără impulsul 
european;
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Or. fr

Amendamentul 65
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluţie
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1a. (nou)
subliniază faptul că valoarea adăugată 
europeană a politicii de coeziune este de 
necontestat, deoarece această politică 
sprijină creşterea durabilă şi 
demonstrează solidaritatea europeană, 
vizând reducerea diferenţelor dintre 
nivelurile de dezvoltare a regiunilor 
europene; aceasta reprezintă un 
mecanism bine stabilit care asigură 
creşterea economică şi crearea de locuri 
de muncă şi a fost una dintre cele mai 
importante, vizibile şi de succes politici ale 
Uniunii timp de decenii; subliniază totuşi 
că o politică de coeziune modernă trebuie 
să întreprindă o serie de reforme, în 
special simplificarea punerii în aplicare a 
politicilor, precum şi promovarea 
sinergiilor cu alte politici şi instrumente 
pe teren;

Or. en

Amendamentul 66
Luís Paulo Alves

Propunere de rezoluţie
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1a. consideră că politica de coeziune ar 
trebui să promoveze convergenţa 
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economică, socială şi teritorială din 
cadrul UE, care este esenţială pentru 
viitorul proiectului european, oferind 
oportunităţi egale regiunilor din cadrul 
Uniunii, prin atenuarea principalelor 
defecte şi prin promovarea potenţialului 
de dezvoltare al acestor regiuni, aceasta 
reprezentând singura modalitate de 
reducere a dezechilibrelor structurale şi a 
asimetriilor competitive din cadrul 
Uniunii;

Or. pt

Amendamentul 67
Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluţie
Punctul 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. solicită o mai mare accentuare a valorii 
adăugate europene pentru programele 
politicii structurale şi de coeziune; 
consideră că această valoare adăugată 
poate fi obţinută atunci când proiectele UE 
realizează o valorizare durabilă şi 
măsurabilă din punct de vedere economic, 
social şi/sau ecologici al infrastructurii a 
unei regiuni dezavantajate, iar acest fapt nu 
ar putea fi realizat fără impulsul european;

1. solicită o mai mare accentuare a valorii 
adăugate europene pentru programele 
politicii de coeziune; consideră că această 
valoare adăugată poate fi obţinută atunci 
când proiectele UE realizează o valorizare 
durabilă şi măsurabilă din punct de vedere 
economic, social şi/sau ecologici al 
infrastructurii a unei regiuni dezavantajate, 
iar acest fapt nu ar putea fi realizat fără 
impulsul european;

Or. en

Amendamentul 68
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. percepe în continuare valoarea adăugată 2. percepe în continuare valoarea adăugată 
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a finanţării europene, şi în cazul în care
proiectele finanţate contribuie pe plan 
regional la realizarea obiectivelor 
paneuropene privind creşterea 
economică, performanţele din cercetare, 
protecţia mediului, economisirea de 
resurse, dezvoltarea demografică, 
alimentarea durabilă cu energie, 
coeziunea socială sau dezvoltarea 
transfrontalieră, iar acest fapt nu ar putea 
fi realizat fără impulsul european;

a subvenţiilor europene aferente politicii 
de coeziune, dat fiind că determină un 
efect de pârghie al investiţiilor publice şi 
private spre priorităţile şi obiectivele 
europene, generând, la nivel european, 
efecte care nu ar fi putut fi obţinute prin 
proiectele finanţate doar pe plan naţional, 
regional sau local;

Or. es

Amendamentul 69
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. percepe în continuare valoarea adăugată
a finanţării europene, şi în cazul în care 
proiectele finanţate contribuie pe plan 
regional la realizarea obiectivelor 
paneuropene privind creşterea economică, 
performanţele din cercetare, protecţia 
mediului, economisirea de resurse, 
dezvoltarea demografică, alimentarea 
durabilă cu energie, coeziunea socială sau 
dezvoltarea transfrontalieră, iar acest fapt 
nu ar putea fi realizat fără impulsul 
european;

2. percepe în continuare valoarea adăugată 
a finanţării europene, şi în cazul în care 
proiectele finanţate contribuie pe plan 
regional la realizarea obiectivelor 
paneuropene privind coeziunea socială, 
reducerea sărăciei şi a şomajului, 
menţinerea serviciilor publice de calitate,
protecţia mediului, cercetarea, creşterea 
economică, economisirea de resurse, 
alimentarea durabilă cu energie sau 
dezvoltarea transfrontalieră, iar acest fapt 
trebuie să fie urmat cu ambiţie de 
Uniunea Europeană;

Or. fr

Amendamentul 70
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluţie
Punctul 2
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. percepe în continuare valoarea adăugată 
a finanţării europene, şi în cazul în care 
proiectele finanţate contribuie pe plan 
regional la realizarea obiectivelor 
paneuropene privind creşterea economică, 
performanţele din cercetare, protecţia 
mediului, economisirea de resurse, 
dezvoltarea demografică, alimentarea 
durabilă cu energie, coeziunea socială sau 
dezvoltarea transfrontalieră, iar acest fapt 
nu ar putea fi realizat fără impulsul 
european;

2. percepe în continuare valoarea adăugată 
a finanţării europene, şi în cazul în care 
proiectele finanţate contribuie pe plan 
regional la realizarea obiectivelor 
paneuropene privind integrarea 
europeană, creşterea economică, 
performanţele din cercetare, protecţia 
mediului, cultură, economisirea de resurse, 
dezvoltarea demografică, alimentarea 
durabilă cu energie, coeziunea socială sau 
dezvoltarea transfrontalieră, iar acest fapt 
nu ar putea fi realizat fără impulsul 
european;

Or. en

Amendamentul 71
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. percepe în continuare valoarea adăugată 
a finanţării europene, şi în cazul în care 
proiectele finanţate contribuie pe plan 
regional la realizarea obiectivelor 
paneuropene privind creşterea economică, 
performanţele din cercetare, protecţia 
mediului, economisirea de resurse, 
dezvoltarea demografică, alimentarea 
durabilă cu energie, coeziunea socială sau 
dezvoltarea transfrontalieră, iar acest fapt 
nu ar putea fi realizat fără impulsul 
european;

2. percepe în continuare valoarea adăugată 
a finanţării europene, şi în cazul în care 
proiectele finanţate contribuie pe plan 
regional la realizarea obiectivelor 
paneuropene privind creşterea economică, 
performanţele din cercetare, protecţia 
mediului şi a climei, economisirea de 
resurse, dezvoltarea demografică, 
alimentarea durabilă cu energie, coeziunea 
socială sau dezvoltarea transfrontalieră, iar 
acest fapt nu ar putea fi realizat fără 
impulsul european;

Or. en

Amendamentul 72
Oldřich Vlasák
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Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. percepe în continuare valoarea adăugată 
a finanţării europene, şi în cazul în care 
proiectele finanţate contribuie pe plan 
regional la realizarea obiectivelor 
paneuropene privind creşterea economică, 
performanţele din cercetare, protecţia 
mediului, economisirea de resurse, 
dezvoltarea demografică, alimentarea 
durabilă cu energie, coeziunea socială sau 
dezvoltarea transfrontalieră, iar acest fapt 
nu ar putea fi realizat fără impulsul 
european;

2. percepe în continuare valoarea adăugată 
a finanţării europene, şi în cazul în care 
proiectele finanţate contribuie pe plan 
naţional, regional şi local la realizarea 
obiectivelor paneuropene privind creşterea 
economică, performanţele din cercetare, 
protecţia mediului, economisirea de 
resurse, dezvoltarea demografică, 
alimentarea durabilă cu energie, coeziunea 
socială sau dezvoltarea transfrontalieră, iar 
acest fapt nu ar putea fi realizat fără 
impulsul european;

Or. cs

Amendamentul 73
Seán Kelly, Alain Cadec, Joachim Zeller

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. percepe în continuare valoarea adăugată 
a finanţării europene, şi în cazul în care 
proiectele finanţate contribuie pe plan 
regional la realizarea obiectivelor 
paneuropene privind creşterea economică, 
performanţele din cercetare, protecţia 
mediului, economisirea de resurse, 
dezvoltarea demografică, alimentarea 
durabilă cu energie, coeziunea socială sau 
dezvoltarea transfrontalieră, iar acest fapt 
nu ar putea fi realizat fără impulsul 
european;

2. percepe în continuare valoarea adăugată 
a finanţării europene, şi în cazul în care 
proiectele finanţate contribuie pe plan 
regional la realizarea obiectivelor 
paneuropene privind creşterea economică, 
performanţele din cercetare, protecţia 
mediului, economisirea de resurse, sportul,
dezvoltarea demografică, alimentarea 
durabilă cu energie, coeziunea socială sau 
dezvoltarea transfrontalieră, iar acest fapt 
nu ar putea fi realizat fără impulsul 
european;

Or. en
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Amendamentul 74
Derek Vaughan

Propunere de rezoluţie
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2a. subliniază, cu toate acestea, faptul că 
există o nevoie urgentă de a aborda 
chestiunile legate de acurateţea şi 
disponibilitatea informaţiilor privind 
participarea regională la programele-
cadru şi la alte programe de finanţare ale 
UE în materie de cercetare şi inovare, 
pentru a permite autorităţilor locale şi 
regionale să îşi compare performanţa la 
nivelul UE şi pentru a permite 
identificarea exactă a vulnerabilităţilor 
structurale ale performanţelor;

Or. en

Amendamentul 75
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. consideră că realizarea obiectivelor 
europene prin intermediul principiului 
responsabilităţii comune şi al guvernanţei 
pe mai multe niveluri (multi-level-
governance) reprezintă un mare avantaj al 
politicii de coeziune şi astfel o valoare 
adăugată în sine; solicită continuarea 
consolidării acestui principiu al
parteneriatului;

3. consideră că realizarea obiectivelor 
europene prin intermediul principiului 
responsabilităţii comune şi al guvernanţei 
pe mai multe niveluri (multi-level-
governance) reprezintă un mare avantaj al 
politicii de coeziune şi astfel o valoare 
adăugată în sine, prin urmare, Comisia 
Europeană trebuie să se asigure că 
guvernanţa pe mai multe niveluri va fi 
pusă în aplicare în mod sistematic şi că 
autorităţile locale şi regionale vor fi 
implicate în pregătire, aplicare, 
monitorizare şi evaluare; recunoaşte 
faptul că principiile cum ar fi abordarea 
ascendentă, participarea publică şi 
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abordarea integrată, contribuie la 
punerea în aplicare cu succes a politicii 
de coeziune; solicită ca principiul
parteneriatului să devină obligatoriu din 
punct de vedere juridic şi să fie consolidat 
în continuare, de asemenea, printr-o 
finanţare adecvată în cadrul unei 
asistenţe tehnice, prin consolidarea 
capacităţilor partenerilor şi prin 
actualizarea contextului de simplificare; 
solicită orientări clare şi controale 
eficiente efectuate de către Comisie 
pentru a asigura respectarea deplină a 
cerinţelor obligatorii ale principiului 
parteneriatului care implică în mod 
necesar autorităţile locale şi regionale şi, 
în conformitate cu tratatul, partenerii 
sociali, de mediu şi pe cei responsabili 
pentru integrarea principiului egalităţii de 
şanse între femei şi bărbaţi;

Or. en

Amendamentul 76
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. consideră că realizarea obiectivelor 
europene prin intermediul principiului 
responsabilităţii comune şi al guvernanţei 
pe mai multe niveluri (multi-level-
governance) reprezintă un mare avantaj al 
politicii de coeziune şi astfel o valoare 
adăugată în sine; solicită continuarea 
consolidării acestui principiu al
parteneriatului;

3. consideră că realizarea obiectivelor 
europene prin intermediul unei abordări 
descentralizate şi al principiului 
guvernanţei pe mai multe niveluri (multi-
level-governance) reprezintă marele 
avantaj al politicii de coeziune; în plus, 
insistă asupra consolidării principiului 
parteneriatului între agenţii regionali şi 
locali, cu participarea partenerilor 
economici şi sociali implicaţi în acesta;

Or. es
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Amendamentul 77
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. consideră că realizarea obiectivelor 
europene prin intermediul principiului 
responsabilităţii comune şi al guvernanţei 
pe mai multe niveluri (multi-level-
governance) reprezintă un mare avantaj al 
politicii de coeziune şi astfel o valoare 
adăugată în sine; solicită continuarea 
consolidării acestui principiu al 
parteneriatului;

3. consideră că realizarea obiectivelor 
europene prin intermediul principiului 
responsabilităţii comune şi al guvernanţei 
pe mai multe niveluri (multi-level-
governance), precum şi al gestiunii 
partajate reprezintă un mare avantaj al 
politicii de coeziune şi astfel o valoare 
adăugată în sine; afirmă că principiul 
parteneriatului şi, prin urmare, 
implicarea partenerilor economici şi 
sociali şi a altor părţi interesate de la nivel 
regional şi local în toate etapele 
sprijinului acordat prin Fondurile 
structurale ş-au dovedit eficiente în 
amplificarea acceptării măsurilor şi în
asigurarea că acestea sunt bine 
direcţionate; solicită ca acest principiu al 
parteneriatului să fie obligatoriu;

Or. en

Amendamentul 78
Markus Pieper, László Surján, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. consideră că realizarea obiectivelor 
europene prin intermediul principiului 
responsabilităţii comune şi al guvernanţei 
pe mai multe niveluri (multi-level-
governance) reprezintă un mare avantaj al 
politicii de coeziune şi astfel o valoare 
adăugată în sine; solicită continuarea 
consolidării acestui principiu al 

3. consideră că realizarea obiectivelor 
europene prin intermediul principiului 
responsabilităţii comune şi al guvernanţei 
pe mai multe niveluri (multi-level-
governance) reprezintă un mare avantaj al 
politicii de coeziune şi astfel o valoare 
adăugată în sine; consideră structurile şi 
responsabilităţile aprofundate din cadrul 
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parteneriatului; guvernanţei pe mai multe niveluri drept 
realizarea principiului subsidiarităţii;
solicită continuarea consolidării acestui 
principiu al parteneriatului şi a 
sentimentului de apartenenţă a părţilor 
implicate prin introducerea de prevederi 
detaliate obligatorii în cadrul unui pact 
teritorial care să fie încheiat în fiecare 
stat membru pentru a stimula, printre 
altele, planificarea şi punerea în aplicare 
având ca scop obţinerea de rezultate;

Or. en

Amendamentul 79
Luís Paulo Alves

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. consideră că realizarea obiectivelor 
europene prin intermediul principiului 
responsabilităţii comune şi al guvernanţei 
pe mai multe niveluri (multi-level-
governance) reprezintă un mare avantaj al 
politicii de coeziune şi astfel o valoare 
adăugată în sine; solicită continuarea 
consolidării acestui principiu al 
parteneriatului;

3. consideră că, în contextul coeziunii 
teritoriale, realizarea obiectivelor europene 
prin intermediul principiului 
responsabilităţii comune şi al guvernanţei 
pe mai multe niveluri (multi-level-
governance) reprezintă un mare avantaj al 
politicii de coeziune şi astfel o valoare 
adăugată în sine şi o recunoaştere a 
importanţei autorităţilor regionale în 
cadrul procesului de elaborare şi de 
punere în aplicare a politicii de coeziune; 
solicită continuarea consolidării acestui 
principiu al parteneriatului;

Or. pt

Amendamentul 80
Andrey Kovatchev

Propunere de rezoluţie
Punctul 3
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. consideră că realizarea obiectivelor 
europene prin intermediul principiului 
responsabilităţii comune şi al guvernanţei 
pe mai multe niveluri (multi-level-
governance) reprezintă un mare avantaj al 
politicii de coeziune şi astfel o valoare 
adăugată în sine; solicită continuarea
consolidării acestui principiu al 
parteneriatului;

3. (Nu priveşte versiunea în limba 
română.)

Or. bg

Amendamentul 81
Maurice Ponga, Philippe Boulland

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. consideră că realizarea obiectivelor 
europene prin intermediul principiului 
responsabilităţii comune şi al guvernanţei 
pe mai multe niveluri (multi-level-
governance) reprezintă un mare avantaj al 
politicii de coeziune şi astfel o valoare 
adăugată în sine; solicită continuarea 
consolidării acestui principiu al 
parteneriatului;

3. consideră că realizarea obiectivelor 
europene prin intermediul principiului 
responsabilităţii comune şi al guvernanţei 
pe mai multe niveluri (multi-level-
governance) reprezintă un mare avantaj al 
politicii de coeziune şi astfel o valoare 
adăugată în sine; solicită continuarea 
consolidării acestui principiu al 
parteneriatului, precum şi a dezbaterilor 
politice în cadrul Consiliului şi al 
Parlamentului cu scopul de a favoriza 
transparenţa, responsabilizarea tuturor şi 
evaluarea consecinţelor politicii de 
coeziune;

Or. fr

Amendamentul 82
Derek Vaughan
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Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. consideră că realizarea obiectivelor 
europene prin intermediul principiului 
responsabilităţii comune şi al guvernanţei 
pe mai multe niveluri (multi-level-
governance) reprezintă un mare avantaj al 
politicii de coeziune şi astfel o valoare 
adăugată în sine; solicită continuarea 
consolidării acestui principiu al 
parteneriatului;

3. consideră că realizarea obiectivelor 
europene prin intermediul principiului 
responsabilităţii comune şi al guvernanţei 
pe mai multe niveluri (multi-level-
governance) reprezintă un mare avantaj al 
politicii de coeziune şi astfel o valoare 
adăugată în sine; solicită continuarea 
consolidării acestui principiu al 
parteneriatului; noile reglementări trebuie 
să impună statelor membre să implice 
autorităţile locale şi regionale în 
planificare, în procesul decizional, în 
punerea în aplicare, în monitorizare şi în 
evaluare, într-un mod structurat şi 
sistematic;

Or. en

Amendamentul 83
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. consideră că realizarea obiectivelor 
europene prin intermediul principiului 
responsabilităţii comune şi al guvernanţei 
pe mai multe niveluri (multi-level-
governance) reprezintă un mare avantaj al 
politicii de coeziune şi astfel o valoare 
adăugată în sine; solicită continuarea 
consolidării acestui principiu al 
parteneriatului;

3. consideră că realizarea obiectivelor 
europene prin intermediul principiului 
responsabilităţii comune şi al guvernanţei 
pe mai multe niveluri (multi-level-
governance) reprezintă un mare avantaj al 
politicii de coeziune şi astfel o valoare 
adăugată în sine; solicită continuarea 
consolidării acestui principiu al 
parteneriatului; noul regulament trebuie 
să permită autorităţilor locale şi regionale 
să participe la procesul decizional, la cel 
de punere în aplicare şi la cel de 
monitorizare şi evaluare;

Or. en
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Amendamentul 84
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3a. subliniază faptul că integrarea 
principiului egalităţii între femei şi 
bărbaţi este un principiu orizontal al 
tuturor fondurilor structurale şi de 
investiţii şi, prin urmare, punerea sa în 
aplicare este o precondiţie a finanţării 
ulterioare şi trebuie să fie stabilită în 
documentele programului;

Or. en

Amendamentul 85
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. subliniază faptul că disparităţile 
regionale au scăzut într-adevăr tendenţial, 
dar că există în continuare mari 
dezechilibre – în unele state membre chiar 
în creştere – şi că de aceea politica de 
coeziune trebuie să se concentreze mai 
departe pe echilibrarea diferenţelor 
regionale de dezvoltare;

4. subliniază faptul că disparităţile 
regionale au scăzut într-adevăr tendenţial, 
dar că există în continuare mari 
dezechilibre – în unele state membre chiar 
în creştere, ca urmare a crizei economice 
şi financiare – şi că de aceea politica de 
coeziune trebuie să se concentreze mai 
departe pe reducerea diferenţelor regionale 
de convergenţă şi de dezvoltare şi să se 
extindă la toate teritoriile Uniunii, 
aplicându-se cu flexibilitatea necesară 
pentru a permite adaptarea sa la 
realitatea socio-economică a fiecăruia;

Or. es
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Amendamentul 86
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. subliniază faptul că disparităţile 
regionale au scăzut într-adevăr tendenţial, 
dar că există în continuare mari 
dezechilibre – în unele state membre chiar 
în creştere – şi că de aceea politica de 
coeziune trebuie să se concentreze mai 
departe pe echilibrarea diferenţelor 
regionale de dezvoltare;

4. subliniază faptul că disparităţile 
regionale au scăzut într-adevăr tendenţial, 
dar că există în continuare mari 
dezechilibre – în unele state membre chiar 
în creştere – şi că de aceea politica de 
coeziune trebuie să se concentreze mai 
departe pe reducerea diferenţelor regionale 
de dezvoltare, precum şi pe dezvoltarea 
durabilă integrată;

Or. en

Amendamentul 87
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland, Markus Pieper, Jan Olbrycht, 
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. subliniază faptul că disparităţile 
regionale au scăzut într-adevăr tendenţial, 
dar că există în continuare mari 
dezechilibre – în unele state membre chiar 
în creştere – şi că de aceea politica de 
coeziune trebuie să se concentreze mai 
departe pe echilibrarea diferenţelor 
regionale de dezvoltare;

4. subliniază faptul că disparităţile 
regionale au scăzut într-adevăr tendenţial, 
dar că există în continuare mari 
dezechilibre – în unele state membre chiar 
în creştere – şi că de aceea politica de 
coeziune trebuie să se concentreze mai 
departe pe reducerea diferenţelor şi pe 
realizarea unei dezvoltări armonioase în 
cadrul tuturor regiunilor europene;

Or. fr

Amendamentul 88
Luís Paulo Alves
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Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. subliniază faptul că disparităţile 
regionale au scăzut într-adevăr tendenţial, 
dar că există în continuare mari 
dezechilibre – în unele state membre chiar 
în creştere – şi că de aceea politica de 
coeziune trebuie să se concentreze mai 
departe pe echilibrarea diferenţelor 
regionale de dezvoltare;

4. subliniază faptul că disparităţile 
regionale au scăzut într-adevăr tendenţial, 
dar că există în continuare mari 
dezechilibre – în unele state membre chiar 
în creştere – şi că de aceea politica de 
coeziune trebuie să se concentreze mai 
departe pe echilibrarea diferenţelor 
regionale de dezvoltare şi pe promovarea 
potenţialului de dezvoltare al regiunilor 
europene, contribuind astfel la obiectivele 
Strategiei Europa 2020, în conformitate 
cu obiectivele coeziunii economice, 
sociale şi teritoriale;

Or. pt

Amendamentul 89
Derek Vaughan

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. subliniază faptul că disparităţile 
regionale au scăzut într-adevăr tendenţial, 
dar că există în continuare mari 
dezechilibre – în unele state membre chiar 
în creştere – şi că de aceea politica de 
coeziune trebuie să se concentreze mai 
departe pe echilibrarea diferenţelor 
regionale de dezvoltare;

4. subliniază faptul că disparităţile 
regionale au scăzut într-adevăr tendenţial, 
dar că există în continuare mari 
dezechilibre – în unele state membre chiar 
în creştere – şi că de aceea politica de 
coeziune trebuie să se concentreze mai 
departe pe echilibrarea diferenţelor 
regionale de dezvoltare, indiferent de 
statul membru în care acestea sunt 
identificate;

Or. en

Amendamentul 90
Evgeni Kirilov
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Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. subliniază faptul că disparităţile 
regionale au scăzut într-adevăr tendenţial, 
dar că există în continuare mari 
dezechilibre – în unele state membre chiar 
în creştere – şi că de aceea politica de 
coeziune trebuie să se concentreze mai 
departe pe echilibrarea diferenţelor 
regionale de dezvoltare;

4. subliniază faptul că disparităţile 
regionale au scăzut într-adevăr tendenţial, 
dar că există în continuare mari 
dezechilibre – în rândul / în unele state 
membre chiar în creştere – şi că de aceea 
politica de coeziune trebuie să se 
concentreze mai departe pe echilibrarea 
diferenţelor regionale de dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 91
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. recunoaşte necesităţile speciale ale 
regiunilor dezavantajate, mai ales din 
cauza situaţiei geografice şi a mediului 
natural; solicită – ca în trecut -, să se 
menţină preferinţele speciale de finanţare 
pentru tipurile de regiuni deosebit de 
defavorizate menţionate în Tratatul de la 
Lisabona (regiunile ultraperiferice, 
regiunile septentrionale foarte slab 
populate şi regiunile insulare, montane 
sau de frontieră);

5. recunoaşte necesităţile speciale din 
cauza situaţiei geodemografice a anumitor 
regiuni; în acest sens, solicită ca în cadrul 
priorităţilor strategice să se acorde o 
atenţie specială regiunilor insulare, celor 
muntoase şi celor cu o densitate a 
populaţiei scăzută; de asemenea, solicită 
să se studieze menţinerea sau crearea 
anumitor preferinţe pentru regiunile 
ultraperiferice şi pentru regiunile 
frontaliere, terestre şi maritime;

Or. es

Amendamentul 92
Maurice Ponga, Alain Cadec, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Sophie Auconie
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Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. recunoaşte necesităţile speciale ale 
regiunilor dezavantajate, mai ales din 
cauza situaţiei geografice şi a mediului 
natural; solicită – ca în trecut -, să se 
menţină preferinţele speciale de finanţare 
pentru tipurile de regiuni deosebit de 
defavorizate menţionate în Tratatul de la 
Lisabona (regiunile ultraperiferice, 
regiunile septentrionale foarte slab 
populate şi regiunile insulare, montane sau 
de frontieră);

5. recunoaşte necesităţile speciale ale 
regiunilor dezavantajate, mai ales din 
cauza situaţiei geografice, demografice sau 
din cauza unor restricţii specifice; solicită 
– ca în trecut -, să se menţină preferinţele 
speciale de finanţare pentru tipurile de 
regiuni deosebit de defavorizate 
menţionate în Tratatul de la Lisabona 
(regiunile ultraperiferice, regiunile 
septentrionale foarte slab populate şi 
regiunile insulare, montane sau de 
frontieră) şi cu precădere finanţarea 
suplimentară specifică acordată 
regiunilor ultraperiferice în cadrul 
FEDER;

Or. fr

Amendamentul 93
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. recunoaşte necesităţile speciale ale 
regiunilor dezavantajate, mai ales din 
cauza situaţiei geografice şi a mediului 
natural; solicită – ca în trecut -, să se 
menţină preferinţele speciale de finanţare 
pentru tipurile de regiuni deosebit de 
defavorizate menţionate în Tratatul de la 
Lisabona (regiunile ultraperiferice, 
regiunile septentrionale foarte slab 
populate şi regiunile insulare, montane sau 
de frontieră);

5. recunoaşte necesităţile speciale ale 
regiunilor dezavantajate, mai ales din 
cauza situaţiei geografice şi a mediului 
natural; observă că, printre altele, zonele 
septentrionale slab populate sunt 
dezavantajate, de exemplu, din cauza 
populaţiei reduse, a distanţelor mari şi a 
condiţiilor dificile de viaţă din regiunea 
septentrională; solicită – ca în trecut -, să 
se menţină preferinţele speciale de 
finanţare pentru tipurile de regiuni deosebit 
de defavorizate menţionate în Tratatul de la 
Lisabona (regiunile ultraperiferice, 
regiunile septentrionale foarte slab 
populate şi regiunile insulare, montane sau 
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de frontieră);

Or. fi

Amendamentul 94
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. recunoaşte necesităţile speciale ale 
regiunilor dezavantajate, mai ales din 
cauza situaţiei geografice şi a mediului 
natural; solicită – ca în trecut -, să se 
menţină preferinţele speciale de finanţare 
pentru tipurile de regiuni deosebit de 
defavorizate menţionate în Tratatul de la 
Lisabona (regiunile ultraperiferice, 
regiunile septentrionale foarte slab 
populate şi regiunile insulare, montane sau 
de frontieră);

5. recunoaşte necesităţile speciale ale 
regiunilor dezavantajate, mai ales din 
cauza situaţiei geografice şi a mediului 
natural; solicită – ca în trecut -, să se 
menţină preferinţele speciale de finanţare 
pentru tipurile de regiuni deosebit de 
defavorizate menţionate în Tratatul de la 
Lisabona (regiunile ultraperiferice, 
regiunile septentrionale foarte slab 
populate şi regiunile insulare, montane sau 
de frontieră) prin intermediul unor 
condiţii mai favorabile pentru investiţii în 
aceste regiuni, fie prin sprijin direct, fie 
prin scutiri de impozite;

Or. el

Amendamentul 95
Czesław Adam Siekierski

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. recunoaşte necesităţile speciale ale 
regiunilor dezavantajate, mai ales din 
cauza situaţiei geografice şi a mediului 
natural; solicită – ca în trecut -, să se 
menţină preferinţele speciale de finanţare 
pentru tipurile de regiuni deosebit de 
defavorizate menţionate în Tratatul de la 

5. recunoaşte necesităţile speciale ale 
regiunilor dezavantajate, inclusiv zonele 
rurale periferice, mai ales din cauza 
situaţiei geografice şi a mediului natural; 
solicită – ca în trecut -, să se menţină 
preferinţele speciale de finanţare pentru 
tipurile de regiuni deosebit de defavorizate 
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Lisabona (regiunile ultraperiferice, 
regiunile septentrionale foarte slab 
populate şi regiunile insulare, montane sau 
de frontieră);

menţionate în Tratatul de la Lisabona 
(regiunile ultraperiferice, regiunile 
septentrionale foarte slab populate şi 
regiunile insulare, montane sau de 
frontieră); vede, în acest context, o 
dezvoltare economică a zonelor deosebit 
de dezavantajate, printr-o utilizare corectă 
şi o susţinere a potenţialului endogen al 
zonelor rurale, inclusiv a valorilor 
ecologice şi culturale;

Or. pl

Amendamentul 96
Luís Paulo Alves

Propunerea de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. recunoaşte necesităţile speciale ale 
regiunilor dezavantajate, mai ales din 
cauza situaţiei geografice şi a mediului 
natural; solicită – ca în trecut -, să se 
menţină preferinţele speciale de finanţare 
pentru tipurile de regiuni deosebit de 
defavorizate menţionate în Tratatul de la 
Lisabona (regiunile ultraperiferice, 
regiunile septentrionale foarte slab 
populate şi regiunile insulare, montane sau 
de frontieră);

5. recunoaşte necesităţile speciale ale 
regiunilor dezavantajate, mai ales din 
cauza situaţiei geografice şi a mediului 
natural, în special în ceea ce priveşte 
problemele permanente ale acestor 
regiuni, dar şi potenţialul acestora; 
solicită – ca în trecut -, să se menţină 
preferinţele speciale de finanţare pentru 
tipurile de regiuni deosebit de defavorizate 
menţionate în Tratatul de la Lisabona 
(regiunile ultraperiferice, regiunile 
septentrionale foarte slab populate şi 
regiunile insulare, montane sau de 
frontieră);

Or. pt

Amendamentul 97
Patrice Tirolien, Elie Hoarau, Luís Paulo Alves, María Irigoyen Pérez, Jean-Luc 
Bennahmias

Propunere de rezoluţie
Punctul 5
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. recunoaşte necesităţile speciale ale 
regiunilor dezavantajate, mai ales din 
cauza situaţiei geografice şi a mediului 
natural; solicită – ca în trecut -, să se 
menţină preferinţele speciale de finanţare 
pentru tipurile de regiuni deosebit de 
defavorizate menţionate în Tratatul de la 
Lisabona (regiunile ultraperiferice, 
regiunile septentrionale foarte slab 
populate şi regiunile insulare, montane sau 
de frontieră);

5. recunoaşte necesităţile speciale ale 
regiunilor dezavantajate, mai ales din 
cauza situaţiei geografice şi a mediului 
natural; solicită – ca în trecut -, să se 
menţină preferinţele speciale de finanţare 
pentru tipurile de regiuni deosebit de 
defavorizate menţionate la articolele 349 şi 
174 din Tratatul de la Lisabona (regiunile 
ultraperiferice, regiunile septentrionale 
foarte slab populate şi regiunile insulare, 
montane sau de frontieră);

Or. fr

Amendamentul 98
Riikka Manner

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. recunoaşte necesităţile speciale ale 
regiunilor dezavantajate, mai ales din 
cauza situaţiei geografice şi a mediului 
natural; solicită – ca în trecut -, să se 
menţină preferinţele speciale de finanţare
pentru tipurile de regiuni deosebit de 
defavorizate menţionate în Tratatul de la 
Lisabona (regiunile ultraperiferice, 
regiunile septentrionale foarte slab 
populate şi regiunile insulare, montane sau 
de frontieră);

5. recunoaşte necesităţile speciale ale 
regiunilor dezavantajate, mai ales din 
cauza situaţiei geografice şi a mediului 
natural; solicită – ca în trecut -, să se 
menţină preferinţele speciale şi finanţarea 
specială de la buget pentru tipurile de 
regiuni deosebit de defavorizate 
menţionate în Tratatul de la Lisabona 
(regiunile ultraperiferice, regiunile 
septentrionale foarte slab populate şi 
regiunile insulare, montane sau de 
frontieră);

Or. fi

Amendamentul 99
Oldřich Vlasák
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Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. recunoaşte necesităţile speciale ale 
regiunilor dezavantajate, mai ales din 
cauza situaţiei geografice şi a mediului 
natural; solicită – ca în trecut -, să se 
menţină preferinţele speciale de finanţare 
pentru tipurile de regiuni deosebit de 
defavorizate menţionate în Tratatul de la 
Lisabona (regiunile ultraperiferice, 
regiunile septentrionale foarte slab 
populate şi regiunile insulare, montane sau 
de frontieră);

5. recunoaşte necesităţile speciale ale 
regiunilor dezavantajate, mai ales din 
cauza situaţiei geografice şi a mediului 
natural; solicită – ca în trecut -, să se 
menţină preferinţele speciale de finanţare 
pentru tipurile de regiuni deosebit de 
defavorizate menţionate în Tratatul de la 
Lisabona (regiunile ultraperiferice, 
regiunile septentrionale foarte slab 
populate şi regiunile insulare, montane sau 
de frontieră), în măsura în care acest 
lucru va fi eficient şi în măsura în care va 
aduce valoare adăugată europeană;

Or. cs

Amendamentul 100
Derek Vaughan

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. recunoaşte necesităţile speciale ale 
regiunilor dezavantajate, mai ales din 
cauza situaţiei geografice şi a mediului 
natural; solicită – ca în trecut -, să se
menţină preferinţele speciale de finanţare 
pentru tipurile de regiuni deosebit de 
defavorizate menţionate în Tratatul de la 
Lisabona (regiunile ultraperiferice, 
regiunile septentrionale foarte slab 
populate şi regiunile insulare, montane sau 
de frontieră);

5. recunoaşte necesităţile speciale ale 
regiunilor dezavantajate, mai ales din 
cauza situaţiei geografice şi a mediului 
natural; solicită statelor membre – ca în 
trecut -, să menţină preferinţele speciale de 
finanţare pentru tipurile de regiuni deosebit 
de defavorizate menţionate în Tratatul de la 
Lisabona (inclusiv, dar nu numai,
regiunile ultraperiferice, regiunile
septentrionale şi regiunile foarte slab 
populate şi regiunile insulare, montane sau 
de frontieră);

Or. en
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Amendamentul 101
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. recunoaşte necesităţile speciale ale 
regiunilor dezavantajate, mai ales din 
cauza situaţiei geografice şi a mediului 
natural; solicită – ca în trecut -, să se 
menţină preferinţele speciale de finanţare 
pentru tipurile de regiuni deosebit de 
defavorizate menţionate în Tratatul de la 
Lisabona (regiunile ultraperiferice,
regiunile septentrionale foarte slab 
populate şi regiunile insulare, montane sau 
de frontieră);

5. recunoaşte necesităţile speciale ale 
regiunilor dezavantajate, mai ales din 
cauza situaţiei geografice şi a mediului 
natural; solicită – ca în trecut -, să se 
menţină preferinţele speciale de finanţare 
pentru tipurile de regiuni deosebit de 
defavorizate menţionate în Tratatul de la 
Lisabona (regiunile septentrionale foarte 
slab populate şi regiunile insulare, montane 
sau de frontieră);

Or. en

Amendamentul 102
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. recunoaşte necesităţile speciale ale 
regiunilor dezavantajate, mai ales din 
cauza situaţiei geografice şi a mediului 
natural; solicită – ca în trecut -, să se
menţină preferinţele speciale de finanţare 
pentru tipurile de regiuni deosebit de 
defavorizate menţionate în Tratatul de la 
Lisabona (regiunile ultraperiferice, 
regiunile septentrionale foarte slab 
populate şi regiunile insulare, montane sau 
de frontieră);

5. recunoaşte necesităţile speciale ale 
regiunilor dezavantajate, mai ales din 
cauza situaţiei geografice şi a mediului 
natural; solicită statelor membre – ca în 
trecut –, să menţină preferinţele speciale de 
finanţare pentru tipurile de regiuni deosebit 
de defavorizate menţionate în Tratatul de la 
Lisabona (regiunile ultraperiferice, 
regiunile septentrionale foarte slab 
populate şi regiunile insulare, montane sau 
de frontieră);

Or. en
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Amendamentul 103
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5a. recunoaşte statutul special al 
regiunilor ultraperiferice, a căror situaţie 
structurală, socială şi economică este 
agravată de depărtare, insularitate, 
suprafaţa redusă, condiţii de relief şi de 
climă dure, dependenţa economică de un 
număr redus de produse, conform 
definiţiei din Tratat;

Or. en

Amendamentul 104
Joachim Zeller

Propunere de rezoluţie
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5a. subliniază provocările specifice ale 
centrelor urbane mai mari în ceea ce 
priveşte complexitatea sarcinilor lor 
sociale, economice şi de mediu;

Or. de

Amendamentul 105
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 5b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5b. recunoaşte necesităţile speciale ale 
regiunilor defavorizate în procesul lor de 
dezvoltare, mai ales din cauza 
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schimbărilor demografice; solicită să se
menţină preferinţele speciale de finanţare 
pentru acest tipi de regiuni;

Or. en

Amendamentul 106
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază faptul că Comunitatea se 
poate afirma în competitivitatea mondială 
doar dacă politica de coeziune poate 
utiliza potenţialul de dezvoltare ale 
tuturor regiunilor pentru a răspunde 
provocărilor strategiei UE 2020;

6. subliniază faptul că politica de coeziune 
are o contribuţie crucială la dezvoltarea 
economică şi socială a Uniunii şi sprijină, 
prin urmare, competitivitatea acesteia în 
mediul concurenţial mondial prin 
stimularea dezvoltării fiecărei regiuni; în 
aceeaşi ordine de idei, reaminteşte că o 
mai bună coordonare cu politicile 
comunitare trebuie încurajată; consideră 
că politica de coeziune trebuie să vizeze 
toate regiunile;

Or. fr

Amendamentul 107
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază faptul că Comunitatea se 
poate afirma în competitivitatea mondială
doar dacă politica de coeziune poate utiliza
potenţialul de dezvoltare ale tuturor 
regiunilor pentru a răspunde provocărilor
strategiei UE 2020;

6. subliniază faptul că Comunitatea poate 
face faţă provocărilor reprezentate de 
criza dublă – criza economică şi criza 
schimbărilor climatice – doar dacă se 
obţine o coeziune economică, socială şi 
teritorială în toate regiunile UE; 
subliniază faptul că politica de coeziune 
trebuie să utilizeze potenţialul de 
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dezvoltare al tuturor regiunilor şi numai 
astfel poate contribui în mod semnificativ 
la atingerea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 108
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază faptul că Comunitatea se 
poate afirma în competitivitatea mondială 
doar dacă politica de coeziune poate utiliza 
potenţialul de dezvoltare ale tuturor 
regiunilor pentru a răspunde provocărilor 
strategiei UE 2020;

6. subliniază faptul că Uniunea va putea fi 
competitivă, în competitivitatea mondială,
doar dacă politica de coeziune este 
suficient de flexibilă pentru ca regiunile 
să poată adapta aplicarea strategiei 
Europa 2020, conform propriilor 
necesităţi endogene şi, astfel, să fie 
capabile să profite de întregul lor 
potenţial de dezvoltare;

Or. es

Amendamentul 109
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază faptul că Comunitatea se 
poate afirma în competitivitatea mondială 
doar dacă politica de coeziune poate utiliza 
potenţialul de dezvoltare ale tuturor 
regiunilor pentru a răspunde provocărilor 
strategiei UE 2020;

6. subliniază faptul că Comunitatea se 
poate afirma în competitivitatea mondială 
doar dacă politica de coeziune poate utiliza 
potenţialul de dezvoltare ale tuturor 
regiunilor pentru a răspunde provocărilor 
strategiei UE 2020; consideră că politica 
de coeziune nu este subordonată strategiei 
UE 2020, întrucât contribuie în mare 
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măsură la realizarea obiectivelor acesteia; 
consideră că o politică de coeziune 
autonomă solidă este o precondiţie pentru 
o acţiune solidară reuşită a UE, întrucât 
aceasta contribuie la reducerea 
diferenţelor la nivel regional şi local şi 
permite o consolidare a obiectivelor 
strategice şi a nevoilor locale cu potenţial 
în practică; subliniază faptul că politica 
de coeziune cu caracterul său orizontal 
contribuie la toate obiectivele UE 2020;

Or. en

Amendamentul 110
Hermann Winkler, Joachim Zeller

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază faptul că Comunitatea se 
poate afirma în competitivitatea mondială 
doar dacă politica de coeziune poate utiliza 
potenţialul de dezvoltare al tuturor 
regiunilor pentru a răspunde provocărilor 
strategiei UE 2020;

6. subliniază faptul că Comunitatea se 
poate afirma în competitivitatea mondială 
doar dacă politica de coeziune poate utiliza 
potenţialul de dezvoltare al tuturor 
regiunilor pentru a răspunde provocărilor 
strategiei UE 2020; subliniază că, în acest 
context, utilizarea orientată a fondurilor 
structurale printr-o abordare teritorială 
mai amplă trebuie aplicată, de asemenea, 
pentru a compensa punctele slabe din 
punct de vedere structural din regiunile 
mai puternice şi pentru a combate 
potenţialele puncte slabe;

Or. de

Amendamentul 111
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluţie
Punctul 6
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază faptul că Comunitatea se 
poate afirma în competitivitatea mondială 
doar dacă politica de coeziune poate utiliza 
potenţialul de dezvoltare ale tuturor 
regiunilor pentru a răspunde provocărilor 
strategiei UE 2020;

6. subliniază faptul că Comunitatea se 
poate afirma în competitivitatea mondială 
doar dacă politica de coeziune poate utiliza 
potenţialul de dezvoltare ale tuturor 
regiunilor pentru a răspunde provocărilor 
strategiei UE 2020; pentru aceasta este 
nevoie de asigurarea existenţei 
infrastructurii de orice fel – transport, 
socială, educaţională, de sănătate sau 
mediu - la un standard similar în toate 
regiunile statelor membre, politica de 
coeziune fiind şansa unei astfel de 
dezvoltări;

Or. ro

Amendamentul 112
Gaston Franco

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază faptul că Comunitatea se 
poate afirma în competitivitatea mondială 
doar dacă politica de coeziune poate utiliza 
potenţialul de dezvoltare ale tuturor 
regiunilor pentru a răspunde provocărilor 
strategiei UE 2020;

6. subliniază faptul că Comunitatea se 
poate afirma în competitivitatea mondială 
doar dacă politica de coeziune poate utiliza 
potenţialul de dezvoltare ale tuturor 
regiunilor pentru a răspunde provocărilor 
strategiei UE 2020; solicită, prin urmare, 
ca politica de coeziune să continue să 
vizeze pe viitor toate regiunile europene;

Or. fr

Amendamentul 113
Czesław Adam Siekierski

Propunere de rezoluţie
Punctul 6
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază faptul că Comunitatea se 
poate afirma în competitivitatea mondială 
doar dacă politica de coeziune poate utiliza 
potenţialul de dezvoltare ale tuturor
regiunilor pentru a răspunde provocărilor 
strategiei UE 2020;

6. subliniază faptul că Comunitatea se 
poate afirma în competitivitatea mondială 
doar dacă politica de coeziune poate utiliza 
potenţialul de dezvoltare ale tuturor 
regiunilor pentru a răspunde provocărilor 
strategiei UE 2020; vede, în acest context, 
potenţialul endogen al zonelor rurale de 
dezvoltare, nu doar al celor aflate în 
vecinătatea marilor aglomeraţii şi a 
marilor oraşe;

Or. pl

Amendamentul 114
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază faptul că Comunitatea se 
poate afirma în competitivitatea mondială 
doar dacă politica de coeziune poate utiliza 
potenţialul de dezvoltare ale tuturor 
regiunilor pentru a răspunde provocărilor 
strategiei UE 2020;

6. subliniază faptul că Comunitatea se 
poate afirma în competitivitatea mondială 
doar dacă politica de coeziune poate utiliza 
potenţialul de dezvoltare ale tuturor 
regiunilor pentru a răspunde provocărilor 
strategiei UE 2020; consideră că trebuie 
să se creeze un sistem de monitorizare 
eficient pentru corelarea Strategiei 
UE 2020 cu politica de coeziune;

Or. fi

Amendamentul 115
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluţie
Punctul 6



AM\865029RO.doc 61/151 PE462.896v01-00

RO

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază faptul că Comunitatea se 
poate afirma în competitivitatea mondială 
doar dacă politica de coeziune poate utiliza 
potenţialul de dezvoltare ale tuturor 
regiunilor pentru a răspunde provocărilor 
strategiei UE 2020;

6. subliniază faptul că Comunitatea se 
poate afirma în competitivitatea mondială 
doar dacă politica de coeziune poate utiliza 
potenţialul de dezvoltare ale tuturor 
regiunilor pentru a răspunde obstacolelor 
identificate de strategia UE 2020;

Or. en

Amendamentul 116
Peter Simon

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază faptul că Comunitatea se 
poate afirma în competitivitatea mondială 
doar dacă politica de coeziune poate utiliza 
potenţialul de dezvoltare ale tuturor 
regiunilor pentru a răspunde provocărilor 
strategiei UE 2020;

6. subliniază faptul că Comunitatea se 
poate afirma în competitivitatea mondială 
doar dacă politica de coeziune poate utiliza 
potenţialul de dezvoltare ale tuturor 
regiunilor şi oraşelor pentru a răspunde 
provocărilor strategiei UE 2020;

Or. en

Amendamentul 117
Jan Olbrycht, Joachim Zeller

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază faptul că Comunitatea se 
poate afirma în competitivitatea mondială 
doar dacă politica de coeziune poate utiliza 
potenţialul de dezvoltare ale tuturor 
regiunilor pentru a răspunde provocărilor 
strategiei UE 2020;

6. subliniază faptul că Comunitatea se 
poate afirma în competitivitatea mondială 
doar dacă politica de coeziune poate utiliza 
potenţialul de dezvoltare ale tuturor 
regiunilor şi oraşelor pentru a răspunde 
provocărilor strategiei UE 2020;
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Or. en

Amendamentul 118
Derek Vaughan

Propunere de rezoluţie
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6a. cu toate acestea, subliniază faptul că 
politica de coeziune nu este doar un 
instrument de punere în aplicare a 
Strategiei UE 2020. Atenţia acordată 
neîntrerupt principiilor politicii de 
coeziune va avea valoarea adăugată a 
susţinerii realizărilor Strategiei 
Europa 2020 chiar şi după ce aceasta va 
fi încheiată;

Or. en

Amendamentul 119
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. subliniază faptul că politica de coeziune 
trebuie să se dedice în continuare coeziunii 
regionale („coeziune teritorială”) şi 
subliniază că Tratatul de la Lisabona a 
adăugat la obiectivele coeziunii economice 
şi sociale „coeziunea teritorială”; constată 
că acest obiectiv este în continuare legat 
în mod inseparabil de provocările 
coeziunii economice şi sociale;

7. subliniază faptul că politica de coeziune 
trebuie să se dedice în continuare 
stimulării unei dezvoltări echilibrate în 
întreaga Uniune şi subliniază că Tratatul 
de la Lisabona a adăugat la obiectivele 
coeziunii economice şi sociale „coeziunea 
teritorială”;

Or. es
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Amendamentul 120
Sophie Auconie

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. subliniază faptul că politica de coeziune 
trebuie să se dedice în continuare coeziunii 
regionale („coeziune teritorială”) şi 
subliniază că Tratatul de la Lisabona a 
adăugat la obiectivele coeziunii economice 
şi sociale „coeziunea teritorială”; constată 
că acest obiectiv este în continuare legat în 
mod inseparabil de provocările coeziunii 
economice şi sociale;

7. subliniază faptul că politica de coeziune 
trebuie să se dedice în continuare coeziunii 
regionale („coeziune teritorială”) şi 
subliniază că Tratatul de la Lisabona a 
adăugat la obiectivele coeziunii economice 
şi sociale „coeziunea teritorială”; constată 
că acest obiectiv este în continuare legat în 
mod inseparabil de provocările coeziunii 
economice şi sociale; în cele din urmă, 
subliniază faptul că, astfel, „coeziunea 
teritorială” se reflectă şi la nivel 
subregional, în special în mediul urban 
(cartierele aflate în dificultate, fenomenul 
extinderii urbane necontrolate), chiar şi 
în regiunile considerate bogate;

Or. fr

Amendamentul 121
Göran Färm

Propunerea de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. subliniază faptul că politica de coeziune 
trebuie să se dedice în continuare coeziunii 
regionale („coeziune teritorială”) şi 
subliniază că Tratatul de la Lisabona a 
adăugat la obiectivele coeziunii economice 
şi sociale „coeziunea teritorială”; constată 
că acest obiectiv este în continuare legat în 
mod inseparabil de provocările coeziunii 
economice şi sociale;

7. subliniază faptul că politica de coeziune 
trebuie să se dedice în continuare coeziunii 
regionale („coeziune teritorială”) şi 
subliniază că Tratatul de la Lisabona a 
adăugat la obiectivele coeziunii economice 
şi sociale „coeziunea teritorială”; constată 
că acest obiectiv este în continuare legat în 
mod inseparabil de provocările coeziunii 
economice şi sociale şi subliniază 
avantajul ca parteneriatele regiunilor să 
decidă atât în ceea ce priveşte fondul 
regional, cât şi cel social;
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Or. sv

Amendamentul 122
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. subliniază faptul că politica de coeziune 
trebuie să se dedice în continuare coeziunii 
regionale („coeziune teritorială”) şi 
subliniază că Tratatul de la Lisabona a 
adăugat la obiectivele coeziunii economice 
şi sociale „coeziunea teritorială”; constată 
că acest obiectiv este în continuare legat în 
mod inseparabil de provocările coeziunii 
economice şi sociale;

7. subliniază faptul că politica de coeziune 
trebuie să se dedice în continuare coeziunii 
regionale teritoriale şi subliniază că 
Tratatul de la Lisabona a adăugat la 
obiectivele coeziunii economice şi sociale 
„coeziunea teritorială”; constată că acest 
obiectiv este în continuare legat în mod 
inseparabil de provocările coeziunii 
economice şi sociale şi consolidează 
valoarea adăugată europeană a politicii 
de coeziune;

Or. en

Amendamentul 123
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. subliniază faptul că politica de coeziune 
trebuie să se dedice în continuare coeziunii 
regionale („coeziune teritorială”) şi
subliniază că Tratatul de la Lisabona a 
adăugat la obiectivele coeziunii economice 
şi sociale „coeziunea teritorială”; constată 
că acest obiectiv este în continuare legat în 
mod inseparabil de provocările coeziunii 
economice şi sociale;

7. subliniază faptul că politica de coeziune 
trebuie să se dedice în continuare coeziunii 
regionale („coeziune teritorială”) şi 
subregionale; subliniază că Tratatul de la 
Lisabona a adăugat la obiectivele coeziunii 
economice şi sociale „coeziunea 
teritorială”; constată că acest obiectiv este 
în continuare legat în mod inseparabil de 
provocările coeziunii economice şi sociale;

Or. fr
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Amendamentul 124
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. subliniază faptul că politica de coeziune 
trebuie să se dedice în continuare coeziunii 
regionale („coeziune teritorială”) şi 
subliniază că Tratatul de la Lisabona a 
adăugat la obiectivele coeziunii economice 
şi sociale „coeziunea teritorială”; constată 
că acest obiectiv este în continuare legat în 
mod inseparabil de provocările coeziunii 
economice şi sociale;

7. subliniază faptul că politica de coeziune 
trebuie să se dedice în continuare coeziunii 
regionale şi teritoriale şi subliniază că 
Tratatul de la Lisabona a adăugat la 
obiectivele coeziunii economice şi sociale 
„coeziunea teritorială”; constată că acest 
obiectiv este în continuare legat în mod 
inseparabil de provocările coeziunii 
economice şi sociale;

Or. en

Amendamentul 125
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7a. subliniază necesitatea unei abordări 
mai integrate şi organizate pe teritorii 
pentru a elibera potenţialul de dezvoltare 
la nivel subregional şi local, cu scopul de 
a îmbunătăţi sinergiile şi de a se adresa 
comunităţilor marginalizate; solicită un 
cadru comun pentru abordările de 
dezvoltare locală, care să atingă 
complementaritatea între fondurile 
existente, permiţând grupurilor de acţiune 
locale să utilizeze, în scopuri teritoriale, 
fondurile care provin de la surse multiple 
şi să utilizeze mai eficient subvenţiile 
globale;

Or. en
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Amendamentul 126
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. consideră că strategiile macroregionale 
constituie o oportunitate importantă 
pentru a utiliza mai bine potenţialele
supraregionale şi pentru a aborda 
împreună provocările din domeniul 
protecţiei mediului; întrevede şansa 
privind folosirea mai orientată către 
obiectiv a fondurilor structurale ale UE 
printr-o coordonare îmbunătăţită a 
posibilităţilor existente de finanţare;

8. consideră că strategiile macroregionale 
pot constitui un instrument eficient pentru 
stimularea cooperării între statele 
membre care fac parte din microregiune,
în domeniile funcţionale pe care le vor 
defini şi pot, de asemenea, îmbunătăţi 
cooperarea, la diferite niveluri de 
guvernanţă, prin aplicarea obiectivelor 
politice ale Uniunii, în concordanţă cu 
strategia Europa 2020; întrevede şansa 
privind folosirea mai orientată către 
obiectiv a fondurilor structurale ale UE 
printr-o coordonare îmbunătăţită a 
posibilităţilor existente de finanţare;

Or. es

Amendamentul 127
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. consideră că strategiile macroregionale 
constituie o oportunitate importantă 
pentru a utiliza mai bine potenţialele 
supraregionale şi pentru a aborda 
împreună provocările din domeniul 
protecţiei mediului; întrevede şansa privind 
folosirea mai orientată către obiectiv a 
fondurilor structurale ale UE printr-o 
coordonare îmbunătăţită a posibilităţilor 
existente de finanţare;

8. solicită Comisiei să utilizeze strategiile 
macroregionale, ca pe unul dintre 
instrumentele de bază ale cooperării 
supraregionale în domeniul protecţiei 
mediului; întrevede şansa privind folosirea 
mai orientată către obiectiv a fondurilor 
structurale ale UE printr-o coordonare 
îmbunătăţită a posibilităţilor existente de 
finanţare;
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Or. pl

Amendamentul 128
Juozas Imbrasas

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. consideră că strategiile macroregionale 
constituie o oportunitate importantă
pentru a utiliza mai bine potenţialele 
supraregionale şi pentru a aborda 
împreună provocările din domeniul 
protecţiei mediului; întrevede şansa privind 
folosirea mai orientată către obiectiv a 
fondurilor structurale ale UE printr-o 
coordonare îmbunătăţită a posibilităţilor 
existente de finanţare;

8. încurajează statele membre să acorde 
mai multă atenţie punerii în aplicare a 
strategiilor macroregionale, oferind astfel 
posibilitatea de a utiliza mai bine 
potenţialele supraregionale şi de a depăşi în 
mod optim provocările apărute în unele 
regiuni în domeniul protecţiei mediului; 
întrevede şansa privind folosirea mai 
orientată către obiectiv a fondurilor 
structurale ale UE printr-o coordonare 
îmbunătăţită a posibilităţilor existente de 
finanţare şi printr-o consolidare a 
planificării la nivel interstatal şi 
interregional pe termen lung;

Or. lt

Amendamentul 129
Victor Boştinaru

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. consideră că strategiile macroregionale 
constituie o oportunitate importantă pentru 
a utiliza mai bine potenţialele 
supraregionale şi pentru a aborda împreună 
provocările din domeniul protecţiei 
mediului; întrevede şansa privind folosirea 
mai orientată către obiectiv a fondurilor 
structurale ale UE printr-o coordonare 

8. consideră că strategiile macroregionale 
constituie o oportunitate importantă pentru 
a utiliza mai bine potenţialele 
supraregionale şi pentru a aborda împreună 
provocările comune, permiţând astfel o 
dezvoltare mai eficientă, echilibrată şi 
durabilă; întrevede şansa privind folosirea 
mai orientată către obiectiv a fondurilor 
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îmbunătăţită a posibilităţilor existente de 
finanţare;

structurale ale UE printr-o coordonare 
îmbunătăţită a posibilităţilor existente de 
finanţare;

Or. en

Amendamentul 130
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. consideră că strategiile macroregionale 
constituie o oportunitate importantă pentru 
a utiliza mai bine potenţialele 
supraregionale şi pentru a aborda împreună 
provocările din domeniul protecţiei 
mediului; întrevede şansa privind folosirea 
mai orientată către obiectiv a fondurilor 
structurale ale UE printr-o coordonare 
îmbunătăţită a posibilităţilor existente de 
finanţare;

8. consideră că strategiile macroregionale –
cu condiţia ca acestea să includă 
autorităţile regionale în practicile lor de 
guvernanţă şi să le ofere informaţii 
concrete, în special cu privire la 
gestionarea programelor – constituie o 
oportunitate importantă pentru a utiliza mai 
bine potenţialele supraregionale şi pentru a 
aborda împreună provocările din domeniul 
protecţiei mediului; întrevede şansa privind 
folosirea mai orientată către obiectiv a 
fondurilor structurale ale UE printr-o 
coordonare îmbunătăţită a posibilităţilor 
existente de finanţare; consideră că 
abordarea macroregională, pentru care 
nu este necesară o finanţare 
suplimentară, ar putea să fie utilizată în 
contextul consolidării legăturilor dintre 
politica de coeziune şi politica de 
vecinătate;

Or. fr

Amendamentul 131
Derek Vaughan

Propunere de rezoluţie
Punctul 8
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. consideră că strategiile macroregionale 
constituie o oportunitate importantă pentru 
a utiliza mai bine potenţialele 
supraregionale şi pentru a aborda împreună 
provocările din domeniul protecţiei 
mediului; întrevede şansa privind folosirea 
mai orientată către obiectiv a fondurilor 
structurale ale UE printr-o coordonare 
îmbunătăţită a posibilităţilor existente de 
finanţare;

8. consideră că strategiile macroregionale 
constituie o oportunitate importantă pentru 
a utiliza mai bine potenţialele 
supraregionale şi pentru a aborda împreună 
provocările din domeniul protecţiei 
mediului; întrevede şansa privind folosirea 
mai orientată către obiectiv a fondurilor 
structurale ale UE printr-o coordonare 
îmbunătăţită a posibilităţilor existente de 
finanţare; în plus, ia act de faptul că 
planurile de dezvoltare locală s-ar putea 
dovedi a fi cea mai eficientă metodă de 
realizare a obiectivelor politicii de 
coeziune, printr-o dezvoltare integrată a 
proiectelor la nivel subregional pe baza 
unei metodologii de tipul „de la bază la 
vârf”;

Or. en

Amendamentul 132
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. consideră că strategiile macroregionale 
constituie o oportunitate importantă pentru 
a utiliza mai bine potenţialele 
supraregionale şi pentru a aborda împreună 
provocările din domeniul protecţiei 
mediului; întrevede şansa de folosire mai 
orientată către obiectiv a fondurilor 
structurale ale UE printr-o coordonare 
îmbunătăţită a posibilităţilor existente de 
finanţare;

8. consideră că strategiile macroregionale 
constituie o oportunitate importantă pentru 
a utiliza mai bine potenţialele 
supraregionale şi pentru a aborda împreună 
provocările din domeniul protecţiei 
mediului; întrevede şansa de folosire mai 
orientată către obiectiv a fondurilor 
structurale ale UE printr-o coordonare 
îmbunătăţită a posibilităţilor existente de 
finanţare; totuşi, pentru aceste strategii, 
nu ar trebui create instrumente, subvenţii 
sau structuri de punere în aplicare 
suplimentare;

Or. de
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Amendamentul 133
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. consideră că strategiile macroregionale 
constituie o oportunitate importantă pentru 
a utiliza mai bine potenţialele 
supraregionale şi pentru a aborda împreună 
provocările din domeniul protecţiei 
mediului; întrevede şansa privind folosirea 
mai orientată către obiectiv a fondurilor 
structurale ale UE printr-o coordonare 
îmbunătăţită a posibilităţilor existente de 
finanţare;

8. consideră că strategiile macroregionale 
constituie o oportunitate importantă pentru 
a utiliza mai bine potenţialele 
supraregionale şi pentru a aborda împreună 
provocările din domeniul protecţiei 
mediului; întrevede şansa privind folosirea 
mai orientată către obiectiv a fondurilor 
structurale ale UE printr-o coordonare 
îmbunătăţită a posibilităţilor existente de 
finanţare; totuşi, sprijinirea financiară a 
obiectivelor la nivelul macroregiunilor nu 
trebuie să afecteze sprijinul financiar 
acordat regiunilor pentru proiecte mai 
mici, de dezvoltare;

Or. ro

Amendamentul 134
László Surján, Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. consideră că strategiile macroregionale 
constituie o oportunitate importantă pentru 
a utiliza mai bine potenţialele 
supraregionale şi pentru a aborda împreună 
provocările din domeniul protecţiei 
mediului; întrevede şansa privind folosirea 
mai orientată către obiectiv a fondurilor 
structurale ale UE printr-o coordonare 
îmbunătăţită a posibilităţilor existente de 
finanţare;

8. consideră că strategiile macroregionale 
constituie o oportunitate importantă pentru 
a utiliza mai bine potenţialele 
supraregionale şi pentru a aborda împreună 
provocările din domeniul protecţiei 
mediului şi al coeziunii economice, sociale 
şi teritoriale; subliniază necesitatea de a 
conecta într-un mod mai eficient 
programele de cooperare teritorială la 
strategiile teritoriale care se bazează pe 
angajamentul comun al părţilor interesate
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de la nivel regional;întrevede şansa 
privind folosirea mai orientată către 
obiectiv a fondurilor structurale ale UE 
printr-o coordonare îmbunătăţită a 
posibilităţilor existente de finanţare;

Or. en

Amendamentul 135
Gaston Franco

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. consideră că strategiile macroregionale 
constituie o oportunitate importantă pentru 
a utiliza mai bine potenţialele 
supraregionale şi pentru a aborda împreună 
provocările din domeniul protecţiei 
mediului; întrevede şansa privind folosirea 
mai orientată către obiectiv a fondurilor 
structurale ale UE printr-o coordonare 
îmbunătăţită a posibilităţilor existente de 
finanţare;

8. consideră că strategiile macroregional –, 
cu condiţia ca acestea să includă 
autorităţile regionale în practicile lor de 
guvernanţă şi să le ofere informaţii 
concrete, în special cu privire la 
gestionarea programelor – constituie o 
oportunitate importantă pentru a utiliza mai 
bine potenţialele supraregionale şi pentru a 
aborda împreună provocările din domeniul 
protecţiei mediului; întrevede şansa privind 
folosirea mai orientată către obiectiv a 
fondurilor structurale ale UE printr-o 
coordonare îmbunătăţită a posibilităţilor 
existente de finanţare;

Or. fr

Amendamentul 136
Göran Färm

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. consideră că strategiile macroregionale 
constituie o oportunitate importantă pentru 
a utiliza mai bine potenţialele 

8. consideră că strategiile macroregionale 
constituie o oportunitate importantă pentru 
a utiliza mai bine potenţialele 
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supraregionale şi pentru a aborda împreună 
provocările din domeniul protecţiei 
mediului; întrevede şansa privind folosirea 
mai orientată către obiectiv a fondurilor 
structurale ale UE printr-o coordonare 
îmbunătăţită a posibilităţilor existente de 
finanţare;.

supraregionale şi pentru a aborda împreună 
provocările din domeniul protecţiei 
mediului; întrevede şansa privind folosirea 
mai orientată către obiectiv a fondurilor 
structurale ale UE printr-o coordonare 
îmbunătăţită a posibilităţilor existente de 
finanţare; subliniază că implicarea statelor 
membre este decisivă pentru reuşita 
punerii în aplicare a strategiilor 
macroregionale;

Or. sv

Amendamentul 137
María Irigoyen Pérez, Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. consideră că strategiile macroregionale 
constituie o oportunitate importantă pentru 
a utiliza mai bine potenţialele 
supraregionale şi pentru a aborda împreună 
provocările din domeniul protecţiei 
mediului; întrevede şansa privind folosirea 
mai orientată către obiectiv a fondurilor 
structurale ale UE printr-o coordonare 
îmbunătăţită a posibilităţilor existente de 
finanţare;

8. consideră că strategiile macroregionale 
constituie o oportunitate importantă pentru 
a utiliza mai bine potenţialele 
supraregionale şi pentru a aborda împreună 
provocările din domeniul protecţiei 
mediului; întrevede şansa privind folosirea 
mai orientată către obiectiv a fondurilor 
structurale ale UE printr-o coordonare 
îmbunătăţită a posibilităţilor existente de 
finanţare, fără ca acest lucru să implice o 
creştere a resurselor alocate acestor 
domenii de cooperare între regiuni;

Or. es

Amendamentul 138
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 8
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. consideră că strategiile macroregionale 
constituie o oportunitate importantă pentru 
a utiliza mai bine potenţialele 
supraregionale şi pentru a aborda împreună 
provocările din domeniul protecţiei 
mediului; întrevede şansa privind folosirea 
mai orientată către obiectiv a fondurilor 
structurale ale UE printr-o coordonare 
îmbunătăţită a posibilităţilor existente de 
finanţare;

8. consideră că strategiile macroregionale 
constituie o oportunitate importantă pentru 
a utiliza mai bine potenţialele 
supraregionale şi pentru a aborda împreună 
provocările din domeniul protecţiei 
mediului, dar şi al valorificării resurselor 
şi potenţialului de dezvoltare; întrevede
şansa privind folosirea mai orientată către 
obiectiv a fondurilor structurale ale UE 
printr-o coordonare îmbunătăţită a 
posibilităţilor existente de finanţare;

Or. el

Amendamentul 139
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland, Markus Pieper, Jan 
Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sophie Auconie

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. consideră că strategiile macroregionale 
constituie o oportunitate importantă pentru 
a utiliza mai bine potenţialele 
supraregionale şi pentru a aborda împreună 
provocările din domeniul protecţiei
mediului; întrevede şansa privind folosirea 
mai orientată către obiectiv a fondurilor 
structurale ale UE printr-o coordonare 
îmbunătăţită a posibilităţilor existente de 
finanţare;

8. consideră că strategiile macroregionale 
constituie o oportunitate importantă pentru 
a utiliza bine potenţialele supraregionale şi 
pentru a aborda împreună provocări 
comune, precum protecţia mediului; 
întrevede şansa privind folosirea mai 
orientată către obiectiv a fondurilor 
structurale ale UE printr-o coordonare 
îmbunătăţită a posibilităţilor existente de 
finanţare;

Or. fr

Amendamentul 140
Tamás Deutsch, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij
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Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. consideră că strategiile macroregionale 
constituie o oportunitate importantă pentru 
a utiliza mai bine potenţialele 
supraregionale şi pentru a aborda 
împreună provocările din domeniul 
protecţiei mediului; întrevede şansa privind 
folosirea mai orientată către obiectiv a 
fondurilor structurale ale UE printr-o 
coordonare îmbunătăţită a posibilităţilor 
existente de finanţare;

8. consideră că strategiile macroregionale 
constituie o oportunitate importantă pentru 
a utiliza mai bine potenţialele 
supranaţionale şi pentru a aborda 
împreună provocările din domeniul 
protecţiei mediului; întrevede şansa privind 
folosirea mai orientată către obiectiv a 
fondurilor structurale ale UE printr-o 
coordonare îmbunătăţită a posibilităţilor 
existente de finanţare;

Or. en

Amendamentul 141
Luís Paulo Alves

Propunere de rezoluţie
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8a. subliniază faptul că este necesar ca 
regiunile din cadrul Uniunii să nu fie 
sancţionate în dezvoltarea politicilor de 
coeziune ale acestora din cauza 
neîndeplinirii obiectivelor 
macroeconomice şi financiare ale statelor 
membre, având în vedere că aceste politici 
sunt esenţiale în vederea promovării 
reducerii disparităţilor dintre regiunile 
europene şi aceste sancţiuni, care, de 
multe ori, s-au înăsprit;

Or. pt

Amendamentul 142
Patrice Tirolien
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Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. se îndoieşte că programele operaţionale 
individuale pentru unităţile geografice
funcţionale ca regiunile metropolitane, 
bazinele marine sau cursurile râurilor aduc
avantaje suplimentar; constată în acest caz 
mai ales lipsa unei instanţe politice (şi 
democratice) cu suficientă 
responsabilitate pentru transpunerea 
programelor; solicită în schimb o
coordonare mai intensivă a strategiilor 
macroregionale sau topografice la nivel 
interguvernamental;

9. consideră că programele operaţionale 
individuale, elaborate pe baza teritoriilor
funcţionale (precum regiunile 
metropolitane, bazinele marine, masivele 
muntoase sau bazinele fluviale) pot aduce
avantaje suplimentare intervenţiei 
comunitare, mai ales pentru că acestea 
participă la transpunerea obiectivului de 
coeziune teritorială; aceste programe 
trebuie totuşi să se sprijine pe autorităţile 
regionale competente, care pot asigura 
transpunerea sau coordonarea;

Or. fr

Amendamentul 143
Petru Constantin Luhan

Propunerea de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. se îndoieşte că programele operaţionale 
individuale pentru unităţile geografice 
funcţionale ca regiunile metropolitane, 
bazinele marine sau cursurile râurilor 
aduc avantaje suplimentar; constată în 
acest caz mai ales lipsa unei instanţe 
politice (şi democratice) cu suficientă 
responsabilitate pentru transpunerea 
programelor; solicită în schimb o 
coordonare mai intensivă a strategiilor 
macroregionale sau topografice la nivel 
interguvernamental;

9. solicită o coordonare mai intensivă a 
strategiilor macroregionale sau topografice 
la nivel interguvernamental;

Or. ro
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Amendamentul 144
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, 
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. se îndoieşte că programele operaţionale 
individuale pentru unităţile geografice 
funcţionale ca regiunile metropolitane, 
bazinele marine sau cursurile râurilor aduc
avantaje suplimentar; constată în acest caz 
mai ales lipsa unei instanţe politice (şi 
democratice) cu suficientă 
responsabilitate pentru transpunerea 
programelor; solicită în schimb o 
coordonare mai intensivă a strategiilor 
macroregionale sau topografice la nivel 
interguvernamental;

9. subliniază faptul că programele 
operaţionale individuale, inclusiv 
programele operaţionale pluriregionale, 
pot aduce avantaje suplimentare,
răspunzând la provocările comune ale 
teritoriilor funcţionale ca regiunile 
metropolitane, bazinele marine, cursurile 
râurilor sau zonele montane; constată că, 
în conformitate cu principiul 
parteneriatului, transpunerea programelor 
face obiectul responsabilităţii comune de 
conservare; solicită o coordonare mai 
intensivă a strategiilor macroregionale sau 
topografice la nivel interguvernamental;

Or. fr

Amendamentul 145
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. se îndoieşte că programele operaţionale 
individuale pentru unităţile geografice 
funcţionale ca regiunile metropolitane, 
bazinele marine sau cursurile râurilor aduc 
avantaje suplimentar; constată în acest caz 
mai ales lipsa unei instanţe politice (şi 
democratice) cu suficientă 
responsabilitate pentru transpunerea 
programelor; solicită în schimb o 
coordonare mai intensivă a strategiilor 
macroregionale sau topografice la nivel 
interguvernamental;

9. recunoaşte că programele operaţionale 
individuale pentru unităţile geografice 
funcţionale ca regiunile urbane, regiunile 
cu parteneriate urban-rural, bazinele 
marine sau cursurile râurilor aduc avantaje 
suplimentare; solicită o coordonare mai 
intensivă a strategiilor macroregionale sau 
topografice între statele membre, regiunile 
şi municipalităţile în cauză;
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Or. en

Amendamentul 146
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. se îndoieşte că programele operaţionale 
individuale pentru unităţile geografice 
funcţionale ca regiunile metropolitane, 
bazinele marine sau cursurile râurilor aduc 
avantaje suplimentar; constată în acest caz 
mai ales lipsa unei instanţe politice (şi 
democratice) cu suficientă 
responsabilitate pentru transpunerea 
programelor; solicită în schimb o 
coordonare mai intensivă a strategiilor 
macroregionale sau topografice la nivel 
interguvernamental; 

9. se îndoieşte că programele operaţionale 
individuale pentru unităţile geografice 
funcţionale ca regiunile metropolitane, 
bazinele marine sau cursurile râurilor aduc 
avantaje suplimentar; dat fiind că riscă să 
se suprapună cu alte domenii de 
cooperare sau structuri deja existente;

Or. es

Amendamentul 147
Peter Simon

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. se îndoieşte că programele operaţionale 
individuale pentru unităţile geografice 
funcţionale ca regiunile metropolitane, 
bazinele marine sau cursurile râurilor aduc 
avantaje suplimentar; constată în acest caz 
mai ales lipsa unei instanţe politice (şi 
democratice) cu suficientă responsabilitate 
pentru transpunerea programelor; solicită 
în schimb o coordonare mai intensivă a 
strategiilor macroregionale sau topografice 
la nivel interguvernamental;

9. se îndoieşte că programele operaţionale 
individuale pentru unităţile geografice 
funcţionale ca regiunile metropolitane, 
bazinele marine sau cursurile râurilor aduc 
avantaje suplimentare în lipsa unei instanţe 
politice (şi democratice) cu suficientă 
responsabilitate pentru transpunerea 
programelor; solicită o coordonare mai 
intensivă a strategiilor macroregionale sau 
topografice la nivel interguvernamental şi 
solicită să se ia în considerare în mod 
corespunzător aceste unităţi geografice 
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funcţionale în cadrul programelor 
operaţionale naţionale pentru a facilita 
utilizarea finanţării UE în cadrul 
proiectelor de dezvoltare interregională;

Or. en

Amendamentul 148
Derek Vaughan

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. se îndoieşte că programele operaţionale 
individuale pentru unităţile geografice 
funcţionale ca regiunile metropolitane, 
bazinele marine sau cursurile râurilor aduc 
avantaje suplimentar; constată în acest caz 
mai ales lipsa unei instanţe politice (şi 
democratice) cu suficientă responsabilitate 
pentru transpunerea programelor; solicită 
în schimb o coordonare mai intensivă a 
strategiilor macroregionale sau topografice 
la nivel interguvernamental;

9. se îndoieşte că programele operaţionale 
individuale pentru unităţile geografice 
funcţionale ca grupurile de autorităţi 
locale, regiunile metropolitane, bazinele 
marine sau cursurile râurilor aduc avantaje 
suplimentare; aceasta ar trebui să fie o 
opţiune în cadrul acelor programe cu
instanţe politice (şi democratice) cu 
suficientă responsabilitate pentru 
transpunerea programelor; aceasta ar 
trebui să fie opţiunea preferată de 
atingere a rezultatelor în acele regiuni în 
care metodele subregionale oferă o 
valoare adăugată faţă de programele 
naţionale şi regionale; solicită în 
continuare o coordonare mai intensivă a 
strategiilor macroregionale sau topografice 
la nivel interguvernamental;

Or. en

Amendamentul 149
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 9
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. se îndoieşte că programele operaţionale 
individuale pentru unităţile geografice 
funcţionale ca regiunile metropolitane, 
bazinele marine sau cursurile râurilor aduc 
avantaje suplimentar; constată în acest caz 
mai ales lipsa unei instanţe politice (şi 
democratice) cu suficientă responsabilitate 
pentru transpunerea programelor; solicită 
în schimb o coordonare mai intensivă a 
strategiilor macroregionale sau topografice 
la nivel interguvernamental;

9. este pregătit să analizeze dacă
programele operaţionale individuale pentru 
unităţile geografice funcţionale ca 
grupurile de autorităţi locale, regiunile 
metropolitane, bazinele marine sau 
cursurile râurilor aduc avantaje 
suplimentare; aceasta ar trebui să fie 
opţiunea în cazul acelor programe care se 
bazează pe parteneriatele cu instanţe 
politice (şi democratice) cu suficientă 
responsabilitate pentru transpunerea 
programelor; solicită în schimb o 
coordonare mai intensivă a strategiilor
macroregionale sau topografice la nivel 
interguvernamental;

Or. en

Amendamentul 150
Andrey Kovatchev

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. se îndoieşte că programele operaţionale 
individuale pentru unităţile geografice 
funcţionale ca regiunile metropolitane, 
bazinele marine sau cursurile râurilor aduc 
avantaje suplimentar; constată în acest caz 
mai ales lipsa unei instanţe politice (şi 
democratice) cu suficientă 
responsabilitate pentru transpunerea 
programelor; solicită în schimb o 
coordonare mai intensivă a strategiilor 
macroregionale sau topografice la nivel 
interguvernamental;

9. se îndoieşte că programele operaţionale 
individuale pentru unităţile geografice 
funcţionale ca regiunile metropolitane, 
bazinele marine sau cursurile râurilor aduc 
avantaje suplimentar; solicită în schimb o 
coordonare mai intensivă a strategiilor 
macroregionale sau topografice la nivel 
interguvernamental;

Or. bg
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Amendamentul 151
Göran Färm

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. se îndoieşte că programele operaţionale 
individuale pentru unităţile geografice 
funcţionale ca regiunile metropolitane, 
bazinele marine sau cursurile râurilor aduc 
avantaje suplimentar; constată în acest caz 
mai ales lipsa unei instanţe politice (şi 
democratice) cu suficientă responsabilitate 
pentru transpunerea programelor; solicită 
în schimb o coordonare mai intensivă a 
strategiilor macroregionale sau topografice 
la nivel interguvernamental;

9. se îndoieşte serios că programele 
operaţionale individuale pentru unităţile 
geografice funcţionale ca regiunile 
metropolitane, bazinele marine sau 
cursurile râurilor aduc avantaje 
suplimentar; constată în acest caz mai ales 
lipsa unei instanţe politice (şi democratice) 
cu suficientă responsabilitate pentru 
transpunerea programelor; în plus, 
anumite programe operaţionale riscă să 
creeze tensiuni intraregionale. 
Oportunităţile de finanţare pentru 
unităţile geografice funcţionale nu 
trebuie comunicate decât în cadrul 
programului regional de care unitatea 
aparţine;solicită în schimb o coordonare 
mai intensivă a strategiilor macroregionale 
sau topografice la nivel 
interguvernamental;

Or. sv

Amendamentul 152
Manfred Weber, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. se îndoieşte că programele operaţionale 
individuale pentru unităţile geografice 
funcţionale ca regiunile metropolitane, 
bazinele marine sau cursurile râurilor aduc 
avantaje suplimentar; constată în acest caz 
mai ales lipsa unei instanţe politice (şi 
democratice) cu suficientă responsabilitate 
pentru transpunerea programelor; solicită 

9. se îndoieşte că programele operaţionale 
individuale pentru unităţile geografice 
funcţionale ca regiunile metropolitane, 
bazinele marine sau cursurile râurilor aduc 
avantaje suplimentar; constată în acest caz 
mai ales lipsa unei instanţe politice (şi 
democratice) cu suficientă responsabilitate 
pentru transpunerea programelor; solicită 
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în schimb o coordonare mai intensivă a 
strategiilor macroregionale sau topografice 
la nivel interguvernamental;

în schimb o coordonare mai intensivă a 
strategiilor macroregionale sau topografice 
la nivel interguvernamental; solicită în 
cadrul programelor internaţionale 
implicarea grupărilor internaţionale pe 
baza regulamentului GECT în elaborarea 
programelor internaţionale;

Or. de

Amendamentul 153
Jan Olbrycht, Joachim Zeller, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. se îndoieşte că programele operaţionale 
individuale pentru unităţile geografice 
funcţionale ca regiunile metropolitane,
bazinele marine sau cursurile râurilor aduc 
avantaje suplimentar; constată în acest caz 
mai ales lipsa unei instanţe politice (şi 
democratice) cu suficientă responsabilitate 
pentru transpunerea programelor; solicită 
în schimb o coordonare mai intensivă a 
strategiilor macroregionale sau topografice 
la nivel interguvernamental;

9. se îndoieşte că programele operaţionale 
individuale pentru unităţile geografice 
funcţionale ca bazinele marine sau 
cursurile râurilor aduc avantaje 
suplimentare; constată în acest caz mai ales 
lipsa unei instanţe politice (şi democratice) 
cu suficientă responsabilitate pentru 
transpunerea programelor; solicită în 
schimb o coordonare mai intensivă a 
strategiilor macroregionale sau topografice 
la nivel interguvernamental;

Or. en

Amendamentul 154
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. se îndoieşte că programele operaţionale 
individuale pentru unităţile geografice 
funcţionale ca regiunile metropolitane, 

9. se îndoieşte că programele operaţionale 
individuale pentru unităţile geografice 
funcţionale ca bazinele marine sau 
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bazinele marine sau cursurile râurilor aduc
avantaje suplimentar; constată în acest caz 
mai ales lipsa unei instanţe politice (şi 
democratice) cu suficientă responsabilitate 
pentru transpunerea programelor; solicită 
în schimb o coordonare mai intensivă a 
strategiilor macroregionale sau topografice 
la nivel interguvernamental;

cursurile râurilor aduc avantaje 
suplimentar; constată în acest caz mai ales 
lipsa unei instanţe politice (şi democratice) 
cu suficientă responsabilitate pentru 
transpunerea programelor; solicită în 
schimb o coordonare mai intensivă a 
strategiilor macroregionale sau topografice 
la nivel interguvernamental;

Or. it

Amendamentul 155
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. se îndoieşte că programele operaţionale 
individuale pentru unităţile geografice 
funcţionale ca regiunile metropolitane, 
bazinele marine sau cursurile râurilor aduc 
avantaje suplimentar; constată în acest caz 
mai ales lipsa unei instanţe politice (şi 
democratice) cu suficientă responsabilitate 
pentru transpunerea programelor; solicită 
în schimb o coordonare mai intensivă a 
strategiilor macroregionale sau topografice 
la nivel interguvernamental;

9. se îndoieşte că programele operaţionale 
individuale pentru unităţile geografice 
funcţionale ca bazinele marine sau 
cursurile râurilor aduc avantaje 
suplimentar; constată în acest caz mai ales 
lipsa unei instanţe politice (şi democratice) 
cu suficientă responsabilitate pentru 
transpunerea programelor; solicită în 
schimb o coordonare mai intensivă a 
strategiilor macroregionale sau topografice 
la nivel interguvernamental;

Or. cs

Amendamentul 156
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. se îndoieşte că programele operaţionale 
individuale pentru unităţile geografice 
funcţionale ca regiunile metropolitane, 

9. se îndoieşte că programele operaţionale 
individuale pentru unităţile geografice 
funcţionale ca regiunile metropolitane, 
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bazinele marine sau cursurile râurilor aduc 
avantaje suplimentar; constată în acest caz 
mai ales lipsa unei instanţe politice (şi 
democratice) cu suficientă responsabilitate 
pentru transpunerea programelor; solicită 
în schimb o coordonare mai intensivă a 
strategiilor macroregionale sau topografice 
la nivel interguvernamental;

bazinele marine sau cursurile râurilor aduc 
avantaje suplimentar; constată în acest caz 
mai ales lipsa unei instanţe politice (şi 
democratice) cu suficientă responsabilitate 
pentru transpunerea programelor; solicită 
în schimb o coordonare mai intensivă a 
strategiilor macroregionale sau topografice 
şi economice la nivel interguvernamental;

Or. el

Amendamentul 157
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. subliniază rolul cheie al oraşelor la 
realizarea obiectivelor UE 2020 
economice, ecologice şi sociale; solicită 
susţinerea conceptelor şi proiectelor model 
pe baza unor planuri de dezvoltare 
integrate şi valorizarea relaţiilor 
periurbane;

10. subliniază rolul-cheie pe care îl au 
oraşele în dinamismul economic al 
regiunilor; solicită susţinerea conceptelor 
şi proiectelor-model pe baza unor planuri 
de dezvoltare integrate şi mai ales a celor 
care permit consolidarea şi sporirea 
sinergiilor şi legăturilor dintre zonele 
urbană, periurbană şi rurală;

Or. fr

Amendamentul 158
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. subliniază rolul cheie al oraşelor la 
realizarea obiectivelor UE 2020 
economice, ecologice şi sociale; solicită 
susţinerea conceptelor şi proiectelor model 
pe baza unor planuri de dezvoltare 

10. subliniază rolul-cheie al oraşelor la 
realizarea obiectivelor UE 2020 
economice, ecologice şi sociale; solicită 
susţinerea conceptelor şi proiectelor model 
pe baza unor planuri de dezvoltare 
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integrate şi valorizarea relaţiilor 
periurbane;

integrate locale şi stimularea dezvoltării 
policentrice şi valorizarea relaţiilor 
periurbane în contextul strategiei 
regionale şi luând în considerare 
specificităţile zonelor periurbane; 
subliniază faptul că grupurile de acţiune 
locale trans-sectoriale reprezentate de 
autorităţile publice, societatea civilă şi 
întreprinderile private deţin cunoştinţele 
şi potenţialul de a crea o strategie 
integrată pentru serviciile locale, pieţe, 
crearea de locuri de muncă şi soluţii 
locale pentru incluziunea socială şi, prin 
urmare, trebuie să fie implicate;

Or. en

Amendamentul 159
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. subliniază rolul cheie al oraşelor la 
realizarea obiectivelor UE 2020 
economice, ecologice şi sociale; solicită 
susţinerea conceptelor şi proiectelor model 
pe baza unor planuri de dezvoltare 
integrate şi valorizarea relaţiilor 
periurbane;

10. subliniază rolul cheie al oraşelor la 
realizarea obiectivelor UE 2020 
economice, de mediu şi sociale, ceea ce 
face indispensabilă implicarea acestora în 
conceperea viitoarei politici de coeziune; 
solicită consolidarea dimensiunii urbane 
a politicii de coeziune, de la început şi 
până la aplicarea sa, susţinerea 
conceptelor şi proiectelor model pe baza 
unor planuri de dezvoltare integrate şi 
valorizarea relaţiilor periurbane;

Or. es

Amendamentul 160
László Surján

Propunere de rezoluţie
Punctul 10
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. subliniază rolul cheie al oraşelor la 
realizarea obiectivelor UE 2020 
economice, ecologice şi sociale; solicită 
susţinerea conceptelor şi proiectelor model 
pe baza unor planuri de dezvoltare 
integrate şi valorizarea relaţiilor 
periurbane;

10. subliniază rolul-cheie al oraşelor la 
realizarea obiectivelor UE 2020 
economice, ecologice şi sociale; solicită 
susţinerea conceptelor şi proiectelor-model 
pe baza unor planuri de dezvoltare 
integrate şi valorizarea relaţiilor 
periurbane, creând o situaţie avantajoasă 
atât pentru oraşe, cât şi pentru mediile 
rurale aferente acestora; consideră că este 
foarte importantă consolidarea coeziunii 
dintre zonele urbane şi cele rurale pentru 
a aborda problemele din zonele populate 
de comunităţi defavorizate prin
intermediul instrumentelor comunitare;

Or. en

Amendamentul 161
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Seán Kelly

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. subliniază rolul cheie al oraşelor la 
realizarea obiectivelor UE 2020 
economice, ecologice şi sociale; solicită 
susţinerea conceptelor şi proiectelor model 
pe baza unor planuri de dezvoltare 
integrate şi valorizarea relaţiilor 
periurbane;

10. subliniază rolul-cheie al oraşelor şi al 
regiunilor la realizarea obiectivelor UE 
2020 economice, ecologice şi sociale; 
solicită susţinerea conceptelor şi 
proiectelor-model pe baza unor planuri de 
dezvoltare integrate bazate pe localizare şi 
valorizarea relaţiilor periurbane; subliniază 
că cele mai mari diferenţe socioeconomice 
există adesea în cadrul oraşelor şi că 
oraşe cu zone sărace şi cu „insule” de 
sărăcie pot fi întâlnite, de asemenea, în 
regiuni bogate;

Or. en
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Amendamentul 162
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. subliniază rolul cheie al oraşelor la 
realizarea obiectivelor UE 2020 
economice, ecologice şi sociale; solicită 
susţinerea conceptelor şi proiectelor model 
pe baza unor planuri de dezvoltare 
integrate şi valorizarea relaţiilor 
periurbane;

10. subliniază rolul-cheie al oraşelor la 
realizarea obiectivelor UE 2020 
economice, ecologice şi sociale; 
încurajează dinamica rezultată în timpul
programării anterioare în beneficiul 
programelor urbane integrate (PUI) şi 
subliniază importanţa acţiunilor 
experimentale aflate în curs; solicită 
susţinerea conceptelor şi proiectelor-model 
pe baza unor planuri de dezvoltare 
integrate şi valorizarea relaţiilor 
periurbane;

Or. fr

Amendamentul 163
Juozas Imbrasas

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. subliniază rolul cheie al oraşelor la 
realizarea obiectivelor UE 2020 
economice, ecologice şi sociale; solicită 
susţinerea conceptelor şi proiectelor model 
pe baza unor planuri de dezvoltare 
integrate şi valorizarea relaţiilor 
periurbane;

10. subliniază rolul cheie al oraşelor la 
realizarea obiectivelor UE 2020 
economice, ecologice şi sociale; solicită 
susţinerea conceptelor şi proiectelor model 
pe baza unor planuri de dezvoltare 
integrate; recunoaşte impactul dinamic al 
oraşelor asupra procesului de dezvoltare 
economică regională şi de stimulare a 
economiei localităţilor rurale învecinate şi 
solicită statelor membre să asigure sursele 
necesare pentru elaborarea de proiecte 
urbane şi periurbane şi să dezbată 
posibilitatea de a crea măsuri speciale ale 
UE; consideră că este necesară 
valorizarea în continuare a relaţiilor 
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urbane şi rurale;

Or. lt

Amendamentul 164
Andrey Kovatchev

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. subliniază rolul cheie al oraşelor la 
realizarea obiectivelor UE 2020 
economice, ecologice şi sociale; solicită 
susţinerea conceptelor şi proiectelor model 
pe baza unor planuri de dezvoltare 
integrate şi valorizarea relaţiilor 
periurbane;

10. subliniază rolul cheie al oraşelor la 
realizarea obiectivelor UE 2020 
economice, ecologice şi sociale; solicită 
susţinerea conceptelor şi proiectelor model 
pe baza unor planuri de dezvoltare 
integrate şi valorizarea relaţiilor 
periurbane; subliniază că oraşele pot avea 
un rol-cheie ca centre sau motoare ale 
dezvoltării unei anumite regiuni; în 
acelaşi timp, este necesar ca satele să 
participe la soluţiile integrate ale unei 
anumite entităţi geografice funcţionale, 
prin încurajarea parteneriatului şi a 
reţelelor;

Or. bg

Amendamentul 165
Peter Simon

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. subliniază rolul cheie al oraşelor la 
realizarea obiectivelor UE 2020 
economice, ecologice şi sociale; solicită 
susţinerea conceptelor şi proiectelor model 

10. subliniază rolul-cheie al oraşelor la 
realizarea obiectivelor UE 2020 
economice, ecologice şi sociale; solicită 
susţinerea mai temeinică a zonelor urbane 
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pe baza unor planuri de dezvoltare 
integrate şi valorizarea relaţiilor 
periurbane;

prin programe integrate, astfel cum s-a 
procedat deja în perioada actuală de 
programare; solicită punerea în aplicare 
obligatorie a conceptului integrare; 
solicită susţinerea conceptelor şi 
proiectelor-model pe baza unor planuri de 
dezvoltare integrate şi valorizarea relaţiilor 
periurbane;

Or. en

Amendamentul 166
Czesław Adam Siekierski

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. subliniază rolul cheie al oraşelor la 
realizarea obiectivelor UE 2020 
economice, ecologice şi sociale; solicită 
susţinerea conceptelor şi proiectelor model 
pe baza unor planuri de dezvoltare 
integrate şi valorizarea relaţiilor 
periurbane;

10. subliniază rolul cheie al oraşelor la 
realizarea obiectivelor UE 2020 
economice, ecologice şi sociale; solicită 
susţinerea conceptelor şi proiectelor model 
pe baza unor planuri de dezvoltare 
integrate şi valorizarea relaţiilor dintre 
oraşe şi zonele rurale a căror funcţionare 
depinde de acestea;

Or. pl

Amendamentul 167
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. subliniază rolul cheie al oraşelor la 
realizarea obiectivelor UE 2020 
economice, ecologice şi sociale; solicită 
susţinerea conceptelor şi proiectelor model 
pe baza unor planuri de dezvoltare 
integrate şi valorizarea relaţiilor 

10. subliniază rolul-cheie al oraşelor şi al 
zonelor urbane la realizarea obiectivelor 
UE 2020 economice, ecologice şi sociale; 
solicită susţinerea conceptelor şi 
proiectelor-model pe baza unor planuri de 
dezvoltare integrate şi valorizarea relaţiilor 
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periurbane; periurbane în conformitate cu strategia 
regională;

Or. fr

Amendamentul 168
Hermann Winkler

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. subliniază rolul cheie al oraşelor la 
realizarea obiectivelor UE 2020 
economice, ecologice şi sociale; solicită 
susţinerea conceptelor şi proiectelor model 
pe baza unor planuri de dezvoltare 
integrate şi valorizarea relaţiilor 
periurbane;

10. subliniază rolul cheie al oraşelor la 
realizarea obiectivelor UE 2020 
economice, ecologice şi sociale; solicită 
susţinerea conceptelor şi proiectelor model 
pe baza unor planuri de dezvoltare 
integrate şi valorizarea relaţiilor 
periurbane; subliniază totuşi că acest 
lucru nu trebuie să se realizeze în 
defavoarea mediului rural;

Or. de

Amendamentul 169
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. subliniază rolul cheie al oraşelor la 
realizarea obiectivelor UE 2020 
economice, ecologice şi sociale; solicită 
susţinerea conceptelor şi proiectelor model 
pe baza unor planuri de dezvoltare 
integrate şi valorizarea relaţiilor 
periurbane;

10. subliniază rolul-cheie al oraşelor –
inclusiv al capitalelor şi al regiunilor – la 
realizarea obiectivelor UE 2020 
economice, ecologice şi sociale; solicită 
susţinerea conceptelor şi proiectelor-model 
pe baza unor planuri de dezvoltare 
integrate şi valorizarea relaţiilor 
periurbane;

Or. en
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Amendamentul 170
Derek Vaughan

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. subliniază rolul cheie al oraşelor la 
realizarea obiectivelor UE 2020 
economice, ecologice şi sociale; solicită 
susţinerea conceptelor şi proiectelor model 
pe baza unor planuri de dezvoltare 
integrate şi valorizarea relaţiilor 
periurbane;

10. subliniază rolul-cheie al oraşelor la 
realizarea obiectivelor UE 2020 
economice, ecologice şi sociale; solicită 
susţinerea conceptelor şi proiectelor-model 
pe baza unor planuri de dezvoltare locale 
integrate bazate pe localizare şi valorizarea 
relaţiilor periurbane;

Or. en

Amendamentul 171
Derek Vaughan

Propunere de rezoluţie
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10a. invită Comisia să permită în 
continuare statelor membre şi regiunilor 
să definească zonele urbane într-un mod 
propriu acestora;

Or. en

Amendamentul 172
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 11

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. refuză angajamentele cantitative 
(cote) asumate special pentru împărţirile 

11. recunoaşte că alocarea fondurilor la 
nivel naţional în cazul FSE poate fi 
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naţionale ale programelor 
(FSE/FEDER), dezvoltarea urbană, zona 
rurală, precum şi pentru alte categorii de 
aglomerare respectiv pentru spaţii 
funcţionale; consideră drept problematic şi 
o constatare obligatorie a oraşelor şi 
zonelor eligibile pentru finanţare deja în 
cadrul programelor operaţionale şi solicită 
şi în acest caz să le se acorde statelor 
membre şi regiunilor proceduri de selecţie 
orientate spre concurenţă;

examinată numai ex-post; ar putea lua în 
considerare revizuirea acestei abordări în 
cazul viitorului program; consideră drept 
problematic şi o constatare obligatorie a 
oraşelor şi zonelor eligibile pentru 
finanţare deja în cadrul programelor 
operaţionale şi solicită şi în acest caz să le 
se acorde statelor membre şi regiunilor 
proceduri de selecţie orientate spre 
concurenţă;

Or. en

Amendamentul 173
Markus Pieper, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Sophie Auconie

Propunere de rezoluţie
Punctul 11

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. refuză angajamentele cantitative (cote) 
asumate special pentru împărţirile 
naţionale ale programelor (FSE/FEDER), 
dezvoltarea urbană, zona rurală, precum şi 
pentru alte categorii de aglomerare 
respectiv pentru spaţii funcţionale; 
consideră drept problematic şi o 
constatare obligatorie a oraşelor şi zonelor 
eligibile pentru finanţare deja în cadrul 
programelor operaţionale şi solicită şi în 
acest caz să le se acorde statelor membre 
şi regiunilor proceduri de selecţie orientate 
spre concurenţă;

11. refuză angajamentele cantitative 
obligatorii (cote) asumate special pentru 
împărţirile naţionale ale programelor 
(FSE/FEDER), dezvoltarea locală şi
urbană, zona rurală, precum şi pentru alte 
categorii de aglomerare respectiv pentru 
spaţii funcţionale ar putea asigura un 
număr critic mai mare de intervenţii; 
constatarea obligatorie a oraşelor şi 
zonelor eligibile pentru finanţare deja în 
cadrul programelor operaţionale este o 
opţiune care ar trebui să fie considerată 
prioritate în momentul în care această 
metodă va asigura valoare adăugată, iar 
concentrarea fondurilor de sprijin trebuie 
să fie negociată pe baza principiului 
guvernanţei pe mai multe niveluri;
aplicarea unor proceduri de selecţie 
orientate spre concurenţă rămâne şi în 
acest caz la latitudinea statelor membre şi 
a regiunilor;

Or. en
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Amendamentul 174
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluţie
Punctul 11

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. refuză angajamentele cantitative (cote) 
asumate special pentru împărţirile
naţionale ale programelor (FSE/FEDER), 
dezvoltarea urbană, zona rurală, precum 
şi pentru alte categorii de aglomerare
respectiv pentru spaţii funcţionale;
consideră drept problematic şi o constatare 
obligatorie a oraşelor şi zonelor eligibile 
pentru finanţare deja în cadrul programelor 
operaţionale şi solicită şi în acest caz să le 
se acorde statelor membre şi regiunilor 
proceduri de selecţie orientate spre 
concurenţă;

11. refuză angajamentele cantitative (cote) 
asumate special pentru împărţirile
naţionale ale programelor (FSE/FEDER); 
consideră drept problematic şi o constatare 
obligatorie a zonelor teritoriale eligibile
pentru finanţare deja în cadrul programelor 
operaţionale şi solicită şi în acest caz să le 
se acorde statelor membre şi regiunilor 
proceduri de selecţie orientate spre 
concurenţă;

Or. cs

Amendamentul 175
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluţie
Punctul 11

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. refuză angajamentele cantitative (cote) 
asumate special pentru împărţirile 
naţionale ale programelor (FSE/FEDER), 
dezvoltarea urbană, zona rurală, precum şi 
pentru alte categorii de aglomerare 
respectiv pentru spaţii funcţionale; 
consideră drept problematic şi o constatare 
obligatorie a oraşelor şi zonelor eligibile 
pentru finanţare deja în cadrul programelor 
operaţionale şi solicită şi în acest caz să le 
se acorde statelor membre şi regiunilor 
proceduri de selecţie orientate spre 

11. refuză angajamentele cantitative (cote) 
asumate special pentru împărţirile 
naţionale ale programelor (FSE/FEDER), 
dezvoltarea urbană, zona rurală, precum şi 
pentru alte categorii de aglomerare 
respectiv pentru spaţii funcţionale; 
consideră drept problematic şi o constatare 
obligatorie a oraşelor şi zonelor eligibile 
pentru finanţare deja în cadrul programelor 
operaţionale şi solicită şi în acest caz ca 
procedurile de selecţie orientate spre 
concurenţă să fie gestionate printr-o 
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concurenţă; cooperare mai strânsă cu regiunile;

Or. fr

Amendamentul 176
Franz Obermayr

Propunere de rezoluţie
Punctul 11

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. refuză angajamentele cantitative (cote) 
asumate special pentru repartizarea
programelor (FSE/FEDER) la nivel 
naţional, dezvoltarea urbană, zona rurală, 
precum şi pentru alte categorii de 
aglomerare respectiv pentru spaţii 
funcţionale; consideră drept problematic şi 
o constatare obligatorie a oraşelor şi 
zonelor eligibile pentru finanţare deja în 
cadrul programelor operaţionale şi solicită 
şi în acest caz să le se acorde statelor 
membre şi regiunilor proceduri de selecţie 
orientate spre concurenţă;

11. refuză angajamentele cantitative (cote) 
asumate special pentru repartizarea
programelor (FSE/FEDER) la nivel 
naţional, dezvoltarea urbană, zona rurală, 
precum şi pentru alte categorii de 
aglomerare respectiv pentru spaţii 
funcţionale; consideră drept problematic şi 
o constatare obligatorie a oraşelor şi 
zonelor eligibile pentru finanţare deja în 
cadrul programelor operaţionale şi solicită 
şi în acest caz să le se acorde statelor 
membre şi regiunilor mai multă 
responsabilitate prin proceduri de selecţie 
orientate spre concurenţă şi performanţă;

Or. de

Amendamentul 177
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluţie
Punctul 11

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. refuză angajamentele cantitative (cote) 
asumate special pentru împărţirile 
naţionale ale programelor (FSE/FEDER), 
dezvoltarea urbană, zona rurală, precum şi 
pentru alte categorii de aglomerare 
respectiv pentru spaţii funcţionale; 
consideră drept problematic şi o constatare

11. pune la îndoială utilitatea
angajamentelor cantitative (cote) asumate
special pentru împărţirile naţionale ale 
programelor (FSE/FEDER), dezvoltarea 
urbană, zona rurală, precum şi pentru alte 
categorii de aglomerare respectiv pentru 
spaţii funcţionale; consideră drept 
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obligatorie a oraşelor şi zonelor eligibile 
pentru finanţare deja în cadrul programelor 
operaţionale şi solicită şi în acest caz să le 
se acorde statelor membre şi regiunilor 
proceduri de selecţie orientate spre 
concurenţă;

problematică definirea obligatorie a 
regiunilor şi zonelor eligibile pentru 
finanţare deja în cadrul programelor 
operaţionale şi solicită şi în acest caz să le 
se acorde statelor membre şi regiunilor 
proceduri de selecţie orientate spre 
concurenţă;

Or. es

Amendamentul 178
Sophie Auconie

Propunere de rezoluţie
Punctul 11

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. refuză angajamentele cantitative (cote) 
asumate special pentru împărţirile 
naţionale ale programelor (FSE/FEDER), 
dezvoltarea urbană, zona rurală, precum şi 
pentru alte categorii de aglomerare 
respectiv pentru spaţii funcţionale; 
consideră drept problematic şi o constatare 
obligatorie a oraşelor şi zonelor eligibile 
pentru finanţare deja în cadrul programelor 
operaţionale şi solicită şi în acest caz să le 
se acorde statelor membre şi regiunilor 
proceduri de selecţie orientate spre 
concurenţă;

11. refuză multiplicarea cererilor de 
angajamente cantitative (cote) asumate
special pentru împărţirile naţionale ale 
programelor (FSE/FEDER), dezvoltarea 
urbană, zona rurală, precum şi pentru alte 
categorii de aglomerare respectiv pentru 
spaţii funcţionale; consideră drept 
problematic şi o constatare obligatorie a 
oraşelor şi zonelor eligibile pentru 
finanţare deja în cadrul programelor 
operaţionale şi solicită şi în acest caz să le 
se acorde statelor membre şi regiunilor 
proceduri de selecţie orientate spre 
concurenţă;

Or. fr

Amendamentul 179
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 11

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. refuză angajamentele cantitative (cote) 11. ar trebui să ia în considerare 
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asumate special pentru împărţirile 
naţionale ale programelor (FSE/FEDER), 
dezvoltarea urbană, zona rurală, precum şi 
pentru alte categorii de aglomerare 
respectiv pentru spaţii funcţionale; 
consideră drept problematic şi o constatare 
obligatorie a oraşelor şi zonelor eligibile 
pentru finanţare deja în cadrul programelor 
operaţionale şi solicită şi în acest caz să le 
se acorde statelor membre şi regiunilor 
proceduri de selecţie orientate spre 
concurenţă;

angajamentele cantitative (cote) asumate
special pentru împărţirile naţionale ale 
programelor (FSE/FEDER), dezvoltarea 
locală şi urbană, zona rurală, precum şi 
pentru alte categorii de aglomerare 
respectiv pentru spaţii funcţionale; 
consideră drept problematic şi o constatare 
obligatorie a oraşelor şi zonelor eligibile 
pentru finanţare deja în cadrul programelor 
operaţionale şi solicită şi în acest caz să le 
se acorde statelor membre şi regiunilor 
proceduri de selecţie orientate spre 
concurenţă;

Or. en

Amendamentul 180
Joachim Zeller

Propunere de rezoluţie
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11a. solicită Comisiei să oblige statele 
membre să implice factorii de 
responsabilitate ai regiunilor urbane 
importante şi ai administraţiilor locale şi 
regionale în toate fazele deciziilor legate 
de politica de coeziune (planificare 
strategică, definirea şi negocierea 
contractelor de dezvoltare şi de 
parteneriat pentru investiţii, precum şi 
programele operaţionale);

Or. de

Amendamentul 181
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluţie
Punctul 12
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. subliniază faptul că în politica 
structurală şi de coeziune nu trebuie să se 
ajungă la o privilegiere unilaterală a unor 
tipuri de regiuni; solicită ca parteneriatele 
regiunilor rurale şi zonelor urbane să fie 
privite mai mult în contexte ce ţin de 
spaţiul social şi economic;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 182
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluţie
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. subliniază faptul că în politica 
structurală şi de coeziune nu trebuie să se 
ajungă la o privilegiere unilaterală a unor 
tipuri de regiuni; solicită ca parteneriatele 
regiunilor rurale şi zonelor urbane să fie 
privite mai mult în contexte ce ţin de 
spaţiul social şi economic; 

12. subliniază faptul că în politica de 
coeziune nu trebuie să se ajungă la o 
privilegiere discreţionară a unor tipuri de 
regiuni; 

Or. es

Amendamentul 183
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluţie
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. subliniază faptul că în politica 
structurală şi de coeziune nu trebuie să se 
ajungă la o privilegiere unilaterală a unor 
tipuri de regiuni; solicită ca parteneriatele 
regiunilor rurale şi zonelor urbane să fie 

12. solicită ca parteneriatele regiunilor 
rurale şi zonelor urbane să fie privite mai 
mult în contexte ce ţin de spaţiul social şi 
economic;
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privite mai mult în contexte ce ţin de 
spaţiul social şi economic;

Or. fr

Amendamentul 184
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. subliniază faptul că în politica 
structurală şi de coeziune nu trebuie să se 
ajungă la o privilegiere unilaterală a unor 
tipuri de regiuni; solicită ca parteneriatele 
regiunilor rurale şi zonelor urbane să fie 
privite mai mult în contexte ce ţin de 
spaţiul social şi economic;

12. subliniază faptul că în politica 
structurală şi de coeziune nu trebuie să se 
ajungă la o privilegiere unilaterală a unor 
tipuri de regiuni; solicită ca parteneriatele 
regiunilor rurale şi zonelor urbane să fie 
privite mai mult în contexte ce ţin de 
spaţiul social, economic şi ecologic;

Or. el

Amendamentul 185
Czesław Adam Siekierski

Propunere de rezoluţie
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. subliniază faptul că în politica 
structurală şi de coeziune nu trebuie să se 
ajungă la o privilegiere unilaterală a unor 
tipuri de regiuni; solicită ca parteneriatele 
regiunilor rurale şi zonelor urbane să fie 
privite mai mult în contexte ce ţin de 
spaţiul social şi economic;

12. subliniază faptul că în politica 
structurală şi de coeziune parteneriatele 
regiunilor rurale şi zonelor urbane ar 
trebui să fie privite mai mult în contextul 
asigurării în zonele rurale a aceloraşi 
condiţii de dezvoltare şi de calitate a vieţii, 
ţinând cont de factorii sociali şi 
economici;

Or. pl
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Amendamentul 186
Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluţie
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. subliniază faptul că în politica 
structurală şi de coeziune nu trebuie să se 
ajungă la o privilegiere unilaterală a unor 
tipuri de regiuni; solicită ca parteneriatele 
regiunilor rurale şi zonelor urbane să fie 
privite mai mult în contexte ce ţin de 
spaţiul social şi economic;

12. subliniază faptul că în politica de 
coeziune nu trebuie să se ajungă la o 
privilegiere unilaterală a unor tipuri de 
regiuni; solicită ca parteneriatele regiunilor 
rurale şi zonelor urbane să fie privite mai 
mult în contexte ce ţin de spaţiul social şi 
economic;

Or. en

Amendamentul 187
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunerea de rezoluţie
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12a. consideră că problemele urbane, fie 
că sunt legate de degradarea mediului şi a 
condiţiilor de trai, de excluziunea socială 
sau de lipsa de atractivitate economică, 
merită un răspuns specific şi o implicare 
directă a guvernelor direct vizate; 
subliniază faptul că abordarea de tip „de 
la bază la vârf” trebuie să se aplice, de 
asemenea, acţiunilor care vizează zonele 
sărace cu scopul de a reduce diferenţele, 
de a combate sărăcia şi discriminarea în 
cadrul unei comunităţi şi de a elimina 
segregarea dintre cartierele sărace; 
recomandă ca actorilor locali să li se 
confere o responsabilitate mai mare în 
pregătirea şi punerea în aplicare a 
măsurilor necesare, cu o atenţie deosebită 
acordată acţiunilor din domeniul 
eficienţei energetice a locuinţelor şi 
construcţiilor, precum şi al mobilităţii 



AM\865029RO.doc 99/151 PE462.896v01-00

RO

urbane durabile;

Or. en

Amendamentul 188
Luís Paulo Alves

Propunere de rezoluţie
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12a. aminteşte că există regiuni în 
Europa, cum ar fi unele regiuni 
ultraperiferice, care, din cauza depărtării 
acestora, au frontiere maritime care nu 
respectă criteriul privind distanţa faţă de 
o frontieră maritimă, în vederea 
cooperării transfrontaliere; consideră că 
integrarea şi deschiderea acestor regiuni 
la zonele geografice din exteriorul 
Uniunii, nu este - şi nici nu va putea fi -
posibilă, având în vedere distanţa 
geografică mare la care aceste regiuni se 
află; aceste regiuni beneficiază de o 
situaţie privilegiată datorită valorilor 
istorice, lingvistice şi culturale, 
contribuind astfel la afirmarea Uniunii 
Europene pe plan mondial; prin urmare, 
aceste regiuni ar trebui să poată accesa 
programele de cooperare transfrontalieră;

Or. pt

Amendamentul 189
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. subliniază că sprijinul structural şi de 
coeziune trebuie să se adreseze mai mult 

eliminat
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provocărilor educaţionale şi sociopolitice 
ale strategiei UE 2020; este totuşi de 
părere că europenizarea unei arii vaste de 
domenii politice corespunzătoare va eşua 
deja din motive financiare; solicită de 
aceea extinderea altor abordări model 
prin menţinerea competenţelor nivelurilor 
naţionale şi regionale; 

Or. el

Amendamentul 190
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. subliniază că sprijinul structural şi de 
coeziune trebuie să se adreseze mai mult 
provocărilor educaţionale şi sociopolitice 
ale strategiei UE 2020; este totuşi de 
părere că europenizarea unei arii vaste de 
domenii politice corespunzătoare va eşua 
deja din motive financiare; solicită de 
aceea extinderea altor abordări model 
prin menţinerea competenţelor nivelurilor 
naţionale şi regionale;

13. subliniază că finanţarea structurală
trebuie să se adreseze mai mult politicilor 
educaţionale şi sociale; subliniază că rolul 
FSE în îmbunătăţirea nivelului de 
instruire a lucrătorilor, în asigurarea 
învăţarea pe tot parcursul vieţii şi 
îmbunătăţirea calificărilor profesionale 
ale lucrătorilor trebuie să fie consolidat; 
solicită Comisiei să ia în considerare toate 
opţiunile politice posibile pentru a stimula 
contribuţia FSE în contextul viitoarei 
arhitecturi a fondurilor structurale cu 
scopul de a îmbunătăţi modelul social al 
Uniunii Europene; consideră că există 
avantaje considerabile în menţinerea FSE 
sub incidenţa reglementărilor de bază 
referitoare la dispoziţiile generale privind 
fondurile, având, totodată, norme proprii;

Or. en

Amendamentul 191
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli
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Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. subliniază că sprijinul structural şi de 
coeziune trebuie să se adreseze mai mult 
provocărilor educaţionale şi sociopolitice 
ale strategiei UE 2020; este totuşi de 
părere că europenizarea unei arii vaste de 
domenii politice corespunzătoare va eşua 
deja din motive financiare; solicită de 
aceea extinderea altor abordări model 
prin menţinerea competenţelor nivelurilor 
naţionale şi regionale;

13. subliniază că sprijinul structural şi de 
coeziune trebuie să se adreseze mai mult 
provocărilor educaţionale şi sociopolitice 
ale strategiei UE 2020, precum şi 
incluziunii sociale şi accesibilităţii 
bunurilor şi serviciilor; solicită statelor 
membre să utilizeze potenţialele şi 
sinergiile fondurilor structurale cu scopul 
de a realiza reformele necesare pentru a 
atinge obiectivele strategiei UE 2020;

Or. en

Amendamentul 192
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. subliniază că sprijinul structural şi de 
coeziune trebuie să se adreseze mai mult 
provocărilor educaţionale şi sociopolitice 
ale strategiei UE 2020; este totuşi de 
părere că europenizarea unei arii vaste de 
domenii politice corespunzătoare va eşua 
deja din motive financiare; solicită de 
aceea extinderea altor abordări model 
prin menţinerea competenţelor nivelurilor
naţionale şi regionale;

13. subliniază că sprijinul structural şi de 
coeziune trebuie să se adreseze mai mult 
provocărilor educaţionale, culturale şi 
sociopolitice ale strategiei UE 2020, 
respectând, totodată, principiul 
subsidiarităţii;

Or. en

Amendamentul 193
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluţie
Punctul 13
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. subliniază că sprijinul structural şi de 
coeziune trebuie să se adreseze mai mult 
provocărilor educaţionale şi sociopolitice 
ale strategiei UE 2020; este totuşi de 
părere că europenizarea unei arii vaste de 
domenii politice corespunzătoare va eşua 
deja din motive financiare; solicită de 
aceea extinderea altor abordări model 
prin menţinerea competenţelor nivelurilor 
naţionale şi regionale;

13. subliniază că sprijinul structural şi de 
coeziune trebuie să aibă drept scop 
obiectivele educaţionale şi sociopolitice ale 
strategiei UE 2020, respectând 
competenţele nivelurilor naţionale şi 
regionale;

Or. es

Amendamentul 194
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. subliniază că sprijinul structural şi de 
coeziune trebuie să se adreseze mai mult 
provocărilor educaţionale şi sociopolitice
ale strategiei UE 2020; este totuşi de 
părere că europenizarea unei arii vaste de 
domenii politice corespunzătoare va eşua 
deja din motive financiare; solicită de 
aceea extinderea altor abordări model prin 
menţinerea competenţelor nivelurilor 
naţionale şi regionale;

13. subliniază că fondurile structurale 
trebuie să răspundă provocărilor
educaţionale şi sociale ale strategiei UE 
2020; solicită, de aceea, ca programele 
naţionale de reformă să poată să ia în 
considerare în mod corespunzător aceste 
mize în enunţarea măsurilor care 
urmează să fie aplicate, prin menţinerea 
competenţelor nivelurilor naţionale şi 
regionale;

Or. fr

Amendamentul 195
Salvatore Caronna

Propunere de rezoluţie
Punctul 13
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. subliniază că sprijinul structural şi de 
coeziune trebuie să se adreseze mai mult 
provocărilor educaţionale şi sociopolitice 
ale strategiei UE 2020; este totuşi de părere 
că europenizarea unei arii vaste de 
domenii politice corespunzătoare va eşua 
deja din motive financiare; solicită de 
aceea extinderea altor abordări model prin 
menţinerea competenţelor nivelurilor 
naţionale şi regionale;

13. subliniază că sprijinul structural şi de 
coeziune trebuie să se adreseze mai mult 
provocărilor educaţionale şi sociopolitice 
ale strategiei UE 2020; este totuşi de părere 
că politica de coeziune trebuie să îşi 
păstreze autonomia şi propriile obiective; 
solicită de aceea extinderea altor abordări 
model prin menţinerea competenţelor 
nivelurilor naţionale şi regionale;

Or. it

Amendamentul 196
Riikka Manner

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. subliniază că sprijinul structural şi de 
coeziune trebuie să se adreseze mai mult 
provocărilor educaţionale şi sociopolitice 
ale strategiei UE 2020; este totuşi de părere 
că europenizarea unei arii vaste de domenii 
politice corespunzătoare va eşua deja din 
motive financiare; solicită de aceea 
extinderea altor abordări model prin 
menţinerea competenţelor nivelurilor 
naţionale şi regionale;

13. subliniază că sprijinul structural şi de 
coeziune ar trebui, de asemenea, să ia în 
considerare provocările educaţionale şi 
sociopolitice ale strategiei UE 2020; este 
totuşi de părere că europenizarea unei arii 
vaste de domenii politice corespunzătoare 
va eşua deja din motive financiare; solicită 
de aceea extinderea altor abordări-model 
prin menţinerea competenţelor nivelurilor 
naţionale şi regionale;

Or. en

Amendamentul 197
Franz Obermayr

Propunere de rezoluţie
Punctul 13
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. subliniază că sprijinul structural şi de 
coeziune trebuie să se adreseze mai mult 
provocărilor educaţionale şi sociopolitice 
ale strategiei UE 2020; este totuşi de părere 
că europenizarea unei arii vaste de domenii 
politice corespunzătoare va eşua deja din 
motive financiare; solicită de aceea 
extinderea altor abordări model prin 
menţinerea competenţelor nivelurilor 
naţionale şi regionale;

13. subliniază că sprijinul structural şi de 
coeziune trebuie să se adreseze mai mult 
provocărilor educaţionale şi sociopolitice 
ale strategiei UE 2020; este totuşi de părere 
că europenizarea unei arii vaste de domenii 
politice corespunzătoare, exceptând un 
eşec din motive financiare, contravine 
principiului subsidiarităţii şi nu ar 
dispune în acest scop de suficientă 
legitimitate democratică; solicită de aceea 
extinderea altor abordări model prin 
menţinerea competenţelor nivelurilor 
naţionale şi regionale;

Or. de

Amendamentul 198
Hermann Winkler

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. subliniază că sprijinul structural şi de 
coeziune trebuie să se adreseze mai mult 
provocărilor educaţionale şi sociopolitice 
ale strategiei UE 2020; este totuşi de părere 
că europenizarea unei arii vaste de domenii 
politice corespunzătoare va eşua deja din 
motive financiare; solicită de aceea 
extinderea altor abordări model prin 
menţinerea competenţelor nivelurilor 
naţionale şi regionale;

13. subliniază că sprijinul structural şi de 
coeziune trebuie să se adreseze mai mult 
provocărilor educaţionale şi sociopolitice 
ale strategiei UE 2020; este totuşi de părere 
că europenizarea unei arii vaste de domenii 
politice corespunzătoare va eşua deja din 
motive financiare; solicită de aceea 
extinderea altor abordări model prin 
menţinerea competenţelor nivelurilor 
naţionale şi regionale şi a unui raport 
specific privind politica regională; 
solicită, în acest context, implicarea mai 
puternică a furnizorilor de educaţie din 
economie;

Or. de
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Amendamentul 199
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. subliniază că sprijinul structural şi de 
coeziune trebuie să se adreseze mai mult 
provocărilor educaţionale şi sociopolitice 
ale strategiei UE 2020; este totuşi de părere 
că europenizarea unei arii vaste de domenii 
politice corespunzătoare va eşua deja din 
motive financiare; solicită de aceea 
extinderea altor abordări model prin 
menţinerea competenţelor nivelurilor 
naţionale şi regionale;

13. subliniază că sprijinul structural şi de 
coeziune trebuie să se adreseze mai mult 
provocărilor educaţionale şi sociopolitice 
ale strategiei UE 2020, menţinând în 
acelaşi timp obiectivul de coeziune al 
tratatului ca obiectiv general al UE; este 
totuşi de părere că europenizarea unei arii 
vaste de domenii politice corespunzătoare 
va eşua deja din motive financiare; solicită 
de aceea extinderea abordărilor-model 
locale şi bazate pe localizare prin 
menţinerea competenţelor nivelurilor 
naţionale şi regionale;

Or. en

Amendamentul 200
Sophie Auconie

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. subliniază că sprijinul structural şi de 
coeziune trebuie să se adreseze mai mult 
provocărilor educaţionale şi sociopolitice 
ale strategiei UE 2020; este totuşi de părere 
că europenizarea unei arii vaste de 
domenii politice corespunzătoare va eşua 
deja din motive financiare; solicită de 
aceea extinderea altor abordări model prin 
menţinerea competenţelor nivelurilor 
naţionale şi regionale;

13. subliniază că sprijinul structural şi de 
coeziune trebuie să se adreseze mai mult 
provocărilor educaţionale şi sociopolitice 
ale strategiei UE 2020; este totuşi de părere 
că europenizarea completă a domeniilor 
politice corespunzătoare nu este de dorit şi
va eşua deja din motive financiare 
evidente; solicită de aceea extinderea altor 
abordări model prin menţinerea 
competenţelor nivelurilor naţionale şi 
regionale;

Or. fr
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Amendamentul 201
Luís Paulo Alves

Propunere de rezoluţie
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13a. subliniază că politica de coeziune nu 
poate să devină un instrument de serviciu 
pentru problemele sectoriale, cum ar fi 
politicile de cercetare şi dezvoltare, de 
inovare în industrie, de combatere a 
schimbărilor climatice; acest fapt ar 
diminua concentrarea asupra obiectivului 
său de bază şi ar condiţiona utilizarea 
acesteia în vederea promovării 
potenţialului de dezvoltare al regiunilor, 
care este esenţială în vederea apropierii 
regiunilor defavorizate de cele mai 
dezvoltate;

Or. pt

Amendamentul 202
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. solicită mai ales o contribuţie întărită a 
politicii de coeziune la dezvoltarea rapidă a 
sectorului energiei din surse regenerabile 
având în vedere transformarea energetică 
până la sursele regenerabile de energie şi 
dezbaterile privind clima; susţine 
planificările în acest sens din regiuni 
privind concepte energetice decentralizate 
cu tehnologii eficiente de înmagazinare;

14. solicită mai ales o contribuţie întărită a 
politicii de coeziune la dezvoltarea rapidă a 
sectorului energiei din surse regenerabile 
având în vedere necesitatea atingerii 
obiectivelor 20/20/20; susţine planificările 
în acest sens din regiuni privind concepte 
energetice decentralizate cu tehnologii 
eficiente de înmagazinare;

Or. es
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Amendamentul 203
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. solicită mai ales o contribuţie întărită a 
politicii de coeziune la dezvoltarea rapidă a 
sectorului energiei din surse regenerabile 
având în vedere transformarea energetică 
până la sursele regenerabile de energie şi 
dezbaterile privind clima; susţine 
planificările în acest sens din regiuni 
privind concepte energetice decentralizate 
cu tehnologii eficiente de înmagazinare;

14. solicită mai ales o contribuţie întărită a 
politicii de coeziune la dezvoltarea rapidă a 
sectorului energiei din surse regenerabile, 
considerată drept una dintre priorităţi, în 
cazul în care sunt disponibile fonduri 
suficiente în cadrul programelor şi dacă 
un accent pe sursele regenerabile de 
energie oferă o valoare adăugată 
europeană, având în vedere tranziţia către 
sursele regenerabile de energie şi 
dezbaterile privind clima; pe baza 
planificărilor din regiuni privind concepte 
energetice decentralizate cu tehnologii 
eficiente de înmagazinare;

Or. en

Amendamentul 204
Franz Obermayr

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. solicită mai ales o contribuţie întărită a 
politicii de coeziune la dezvoltarea rapidă a 
sectorului energiei din surse regenerabile 
având în vedere transformarea energetică 
până la sursele regenerabile de energie şi 
dezbaterile privind clima; susţine 
planificările în acest sens din regiuni 
privind concepte energetice decentralizate 
cu tehnologii eficiente de înmagazinare;

14. solicită mai ales o contribuţie întărită a 
politicii de coeziune la dezvoltarea rapidă a 
sectorului energiei din surse regenerabile şi 
la reducerea energiei nucleare având în 
vedere transformarea energetică până la 
sursele regenerabile de energie şi 
dezbaterile privind clima; susţine 
planificările în acest sens din regiuni 
privind concepte energetice decentralizate 
cu tehnologii eficiente de înmagazinare;
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Or. de

Amendamentul 205
Hermann Winkler

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. solicită mai ales o contribuţie întărită a 
politicii de coeziune la dezvoltarea rapidă a 
sectorului energiei din surse regenerabile 
având în vedere transformarea energetică 
până la sursele regenerabile de energie şi 
dezbaterile privind clima; susţine 
planificările în acest sens din regiuni 
privind concepte energetice decentralizate 
cu tehnologii eficiente de înmagazinare;

14. solicită mai ales o contribuţie întărită a 
politicii de coeziune la dezvoltarea rapidă a 
sectorului energiei din surse regenerabile 
având în vedere transformarea energetică 
până la sursele regenerabile de energie şi 
dezbaterile privind clima; susţine 
planificările în acest sens din regiuni 
privind concepte energetice decentralizate 
cu tehnologii eficiente de înmagazinare;
sprijină, în acest context, o integrare a 
potenţialelor economiei regionale;

Or. de

Amendamentul 206
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. solicită mai ales o contribuţie întărită a 
politicii de coeziune la dezvoltarea rapidă a 
sectorului energiei din surse regenerabile 
având în vedere transformarea energetică 
până la sursele regenerabile de energie şi 
dezbaterile privind clima; susţine 
planificările în acest sens din regiuni 
privind concepte energetice decentralizate 
cu tehnologii eficiente de înmagazinare;

14. solicită mai ales o contribuţie întărită a 
politicii de coeziune la dezvoltarea rapidă a 
tehnologiei ecologice şi a sectorului 
energiei din surse regenerabile având în 
vedere transformarea energetică până la 
sursele regenerabile de energie şi 
dezbaterile privind clima; susţine 
planificările în acest sens din regiuni 
privind concepte energetice decentralizate 
cu tehnologii eficiente de înmagazinare;

Or. fi
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Amendamentul 207
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. vede posibilităţi prin care fondurile 
structurale să susţină investiţii speciale în 
infrastructura energetică, care trebuie însă 
să se limiteze la regiuni unde din motive 
politice şi geografice soluţiile economiei 
de piaţă pentru alimentarea cu energie sunt 
considerabil de limitate; solicită în plus ca 
fiecare sprijin din fondurile structurale să 
fie mereu legat de premisa că se 
urmăreşte în principiu o abordare 
comercială şi că se respectă principiul 
responsabilităţii împărţite;

15. vede posibilităţi prin care fondurile 
structurale să susţină investiţii speciale în 
infrastructura energetică, care trebuie însă 
să se concentreze în principal asupra 
regiunilor unde din motive politice şi 
geografice soluţiile pentru alimentarea cu 
energie sunt considerabil de limitate;

Or. fr

Amendamentul 208
Derek Vaughan

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. vede posibilităţi prin care fondurile 
structurale să susţină investiţii speciale în 
infrastructura energetică, care trebuie însă 
să se limiteze la regiuni unde din motive 
politice şi geografice soluţiile economiei 
de piaţă pentru alimentarea cu energie 
sunt considerabil de limitate; solicită în 
plus ca fiecare sprijin din fondurile 
structurale să fie mereu legat de premisa că 
se urmăreşte în principiu o abordare 
comercială şi că se respectă principiul 
responsabilităţii împărţite;

15. vede posibilităţi prin care fondurile 
structurale să susţină investiţii speciale în 
infrastructura energetică; solicită în plus ca 
fiecare sprijin din fondurile structurale să 
fie mereu legat de premisa că se urmăreşte 
în principiu o abordare comercială şi că se 
respectă principiul responsabilităţii 
împărţite;
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Or. en

Amendamentul 209
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. vede posibilităţi prin care fondurile 
structurale să susţină investiţii speciale în 
infrastructura energetică, care trebuie însă 
să se limiteze la regiuni unde din motive 
politice şi geografice soluţiile economiei de 
piaţă pentru alimentarea cu energie sunt 
considerabil de limitate; solicită în plus ca 
fiecare sprijin din fondurile structurale să 
fie mereu legat de premisa că se urmăreşte 
în principiu o abordare comercială şi că 
se respectă principiul responsabilităţii 
împărţite;

15. este convins că ponderea energiei în 
programul politicii de coeziune din 
perioada următoare trebuie să crească; 
consideră că noile tehnologii şi cele din 
domeniul energiilor din surse 
regenerabile, precum şi politicile de 
consum eficient de energie şi de 
economisire a energiei ar trebui să 
rămână priorităţile-cheie ale intervenţiilor 
politicii de coeziune; vede posibilităţi prin 
care fondurile structurale să susţină 
investiţii speciale în infrastructura 
energetică cu scopul de a permite 
integrarea surselor de energie 
regenerabile şi stabilirea unor reţele 
energetice inteligente şi descentralizate, 
care trebuie însă să se limiteze la regiuni 
unde din motive politice şi geografice 
soluţiile economiei de piaţă pentru 
alimentarea cu energie sunt considerabil de 
limitate; solicită în plus ca fiecare sprijin 
din fondurile structurale să fie mereu legat 
de premisa că se respectă principiul 
responsabilităţii împărţite;

Or. en

Amendamentul 210
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluţie
Punctul 15
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. vede posibilităţi prin care fondurile 
structurale să susţină investiţii speciale în 
infrastructura energetică, care trebuie însă 
să se limiteze la regiuni unde din motive 
politice şi geografice soluţiile economiei de 
piaţă pentru alimentarea cu energie sunt 
considerabil de limitate; solicită în plus ca 
fiecare sprijin din fondurile structurale să 
fie mereu legat de premisa că se urmăreşte 
în principiu o abordare comercială şi că 
se respectă principiul responsabilităţii 
împărţite;

15. vede posibilităţi prin care fondurile 
structurale să susţină investiţii speciale în 
infrastructura energetică, care trebuie însă 
să se limiteze la regiuni unde din motive 
politice şi geografice soluţiile economiei de 
piaţă pentru alimentarea cu energie sunt 
considerabil de limitate; solicită în plus ca 
fiecare sprijin din fondurile structurale să 
fie mereu legat de consolidarea pieţei 
interne a energiei şi de securitatea 
furnizării, precum şi de respectarea
principiului responsabilităţii împărţite;

Or. es

Amendamentul 211
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. vede posibilităţi prin care fondurile 
structurale să susţină investiţii speciale în 
infrastructura energetică, care trebuie însă 
să se limiteze la regiuni unde din motive 
politice şi geografice soluţiile economiei de 
piaţă pentru alimentarea cu energie sunt 
considerabil de limitate; solicită în plus ca 
fiecare sprijin din fondurile structurale să 
fie mereu legat de premisa că se urmăreşte 
în principiu o abordare comercială şi că se 
respectă principiul responsabilităţii 
împărţite;

15. vede posibilităţi prin care fondurile 
structurale să susţină investiţii speciale în 
infrastructura energetică durabilă şi 
coerentă la nivel european, în special în 
cadrul regiunilor unde din motive politice 
şi geografice soluţiile economiei de piaţă 
pentru alimentarea cu energie sunt 
considerabil de limitate; solicită în plus ca 
fiecare sprijin din fondurile structurale să 
fie mereu legat de premisa că se urmăreşte 
în principiu o abordare comercială şi că se 
respectă principiul responsabilităţii 
împărţite;

Or. fr

Amendamentul 212
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Marie-Thérèse 
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Sanchez-Schmid, Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. vede posibilităţi prin care fondurile 
structurale să susţină investiţii speciale în 
infrastructura energetică, care trebuie însă 
să se limiteze la regiuni unde din motive 
politice şi geografice soluţiile economiei de 
piaţă pentru alimentarea cu energie sunt 
considerabil de limitate; solicită în plus ca 
fiecare sprijin din fondurile structurale să 
fie mereu legat de premisa că se urmăreşte 
în principiu o abordare comercială şi că se 
respectă principiul responsabilităţii 
împărţite;

15. vede posibilităţi prin care fondurile 
structurale să susţină investiţii în 
infrastructura energetică, care trebuie însă 
să se limiteze mai ales la regiuni unde din 
motive politice şi geografice soluţiile 
economiei de piaţă pentru alimentarea cu 
energie sunt considerabil de limitate; 
solicită în plus ca fiecare sprijin din 
fondurile structurale să fie mereu legat de 
premisa că se urmăreşte în principiu o 
abordare comercială şi că se respectă 
principiul responsabilităţii împărţite;

Or. en

Amendamentul 213
Sabine Verheyen, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Petru Constantin Luhan, Markus 
Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluţie
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15a. consideră că responsabilitatea 
remedierii deficienţelor şi eliminării 
blocajelor dintr-o reţea TEN de coridoare 
de importanţă europeană, în special în 
regiunile frontaliere puternic neglijate în 
această privinţă, revine politicii de 
coeziune;

Or. de

Amendamentul 214
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric
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Propunere de rezoluţie
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15a. solicită – pe baza responsabilităţilor 
sporite din domeniul incluziunii sociale, şi 
anume cele patru orientări privind 
ocuparea forţei de muncă, susţinerea 
principiilor privind condiţiile bune şi 
decente de muncă (stabilite de Biroul 
Internaţional al Muncii), a luptei 
împotriva muncii nedeclarate şi precare, 
combaterea sărăciei, obţinerea egalităţii 
de şanse între femei şi bărbaţi şi condiţii 
adecvate pentru reconcilierea dintre viaţa 
profesională şi cea privată – ca politica de 
coeziune să aibă o contribuţie mai mare la 
aceste provocări;

Or. en

Amendamentul 215
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. subliniază că reţelele de transporturi 
transeuropene joacă un rol decisiv pentru 
coeziunea regiunilor europene, iar din 
acest motiv dezvoltarea infrastructurilor 
TEN şi accesul la acestea şi la străzile 
europene clasificate trebuie întărite mai 
ales în zonele de frontieră; stimulează o 
axă revalorizată de finanţare 
„infrastructura” în legătură cu obiectivul 
3 al cooperării teritoriale europene;

16. subliniază că reţelele de transporturi 
transeuropene joacă un rol decisiv pentru 
dezvoltarea regiunilor europene, atât timp 
cât acestea respectă conceptul de 
sustenabilitate şi de coeziune; solicită 
revizuirea finanţării pentru infrastructura 
de transport, astfel încât să fie orientată 
către atingerea obiectivelor UE privind 
schimbările climatice, către dependenţa 
de petrol şi reducerea accidentelor şi către 
legislaţia privind protecţia mediului, 
precum stabilirea unui plafon pentru 
infrastructura rutieră la maximum 20 % 
din cofinanţarea totală pentru 
infrastructura de transport; subliniază 
nevoia de a se acorda o atenţie deosebită 
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conexiunilor feroviare existente şi celor 
transfrontaliere, acordând prioritate 
noilor state membre;

Or. en

Amendamentul 216
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Alain Cadec, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Tamás Deutsch, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, 
Hermann Winkler

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. subliniază că reţelele de transporturi 
transeuropene joacă un rol decisiv pentru 
coeziunea regiunilor europene, iar din acest 
motiv dezvoltarea infrastructurilor TEN şi 
accesul la acestea şi la străzile europene 
clasificate trebuie întărite mai ales în 
zonele de frontieră; stimulează o axă 
revalorizată de finanţare „infrastructura” în 
legătură cu obiectivul 3 al cooperării 
teritoriale europene;

16. subliniază că reţelele de transporturi 
transeuropene joacă un rol decisiv pentru 
coeziunea regiunilor europene, iar din acest 
motiv dezvoltarea infrastructurilor TEN, 
autostrăzile maritime şi accesul la acestea 
şi la străzile europene clasificate trebuie 
întărite mai ales în zonele de frontieră şi în 
regiunile ultraperiferice; stimulează o 
anumită axă prioritară revalorizată de 
finanţare „infrastructura” transfrontalieră
în legătură cu obiectivul 1, 2 şi 3; solicită 
acordarea unui drept obligatoriu de a face 
prima propunere pentru acest tip de 
măsuri nivelului regional şi participarea 
egală a regiunilor de frontieră şi a 
autorităţilor locale la planificare;

Or. en

Amendamentul 217
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluţie 
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. subliniază că reţelele de transporturi 16. subliniază că reţelele de transporturi 
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transeuropene joacă un rol decisiv pentru 
coeziunea regiunilor europene, iar din acest 
motiv dezvoltarea infrastructurilor TEN şi 
accesul la acestea şi la străzile europene 
clasificate trebuie întărite mai ales în 
zonele de frontieră; stimulează o axă 
revalorizată de finanţare „infrastructura” 
în legătură cu obiectivul 3 al cooperării 
teritoriale europene; 

transeuropene joacă un rol decisiv pentru 
coeziunea regiunilor europene, iar din acest 
motiv dezvoltarea infrastructurilor TEN şi 
accesul la acestea şi la străzile europene 
clasificate trebuie întărite mai ales în 
zonele de frontieră; stimulează o axă 
revalorizată de finanţare „infrastructura” în 
legătură cu obiectivul 3 al cooperării 
teritoriale europene; solicită, de asemenea, 
acordarea unei atenţii speciale zonelor 
periferice şi insulare;

Or. es

Amendamentul 218
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Luís 
Paulo Alves, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Gabriel Mato 
Adrover

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. subliniază că reţelele de transporturi 
transeuropene joacă un rol decisiv pentru 
coeziunea regiunilor europene, iar din acest 
motiv dezvoltarea infrastructurilor TEN şi 
accesul la acestea şi la străzile europene 
clasificate trebuie întărite mai ales în 
zonele de frontieră; stimulează o axă 
revalorizată de finanţare „infrastructura” 
în legătură cu obiectivul 3 al cooperării 
teritoriale europene;

16. subliniază că reţelele de transporturi 
transeuropene joacă un rol decisiv pentru 
coeziunea regiunilor europene, iar din acest 
motiv dezvoltarea infrastructurilor TEN şi 
accesul la acestea şi la străzile europene 
clasificate trebuie întărite mai ales în 
zonele de frontieră; solicită insistent 
integrarea deplină şi participarea 
regiunilor ultraperiferice la Reţeaua 
Transeuropeană de Transport, precum şi 
programe prioritare;

Or. en

Amendamentul 219
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluţie
Punctul 16
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. subliniază că reţelele de transporturi 
transeuropene joacă un rol decisiv pentru 
coeziunea regiunilor europene, iar din acest 
motiv dezvoltarea infrastructurilor TEN şi 
accesul la acestea şi la străzile europene 
clasificate trebuie întărite mai ales în 
zonele de frontieră; stimulează o axă 
revalorizată de finanţare „infrastructura” în 
legătură cu obiectivul 3 al cooperării 
teritoriale europene;

16. subliniază că reţelele de transporturi 
transeuropene joacă un rol decisiv pentru 
coeziunea regiunilor europene, iar din acest 
motiv dezvoltarea infrastructurilor TEN şi 
accesul la acestea şi la străzile europene 
clasificate trebuie întărite mai ales în 
zonele de frontieră; solicită să se ia toate 
măsurile necesare pentru asigurarea 
finanţării şi pentru garantarea punerii în 
aplicare oportună a proiectelor prioritare 
TEN-T; stimulează o axă revalorizată de 
finanţare „infrastructura” în legătură cu 
obiectivul 3 al cooperării teritoriale 
europene;

Or. en

Amendamentul 220
Luís Paulo Alves

Propunerea de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. subliniază că reţelele de transporturi 
transeuropene joacă un rol decisiv pentru 
coeziunea regiunilor europene, iar din acest 
motiv, dezvoltarea infrastructurilor TEN şi 
accesul la acestea şi la străzile europene 
clasificate trebuie întărite mai ales în 
zonele de frontieră; stimulează o axă 
revalorizată de finanţare „infrastructura” în 
legătură cu obiectivul 3 al cooperării 
teritoriale europene;

16. subliniază că reţelele de transporturi 
transeuropene joacă un rol decisiv pentru 
coeziunea regiunilor europene, iar din acest 
motiv, dezvoltarea infrastructurilor TEN, 
promovarea extinderii acestora în toate 
regiunile europene şi accesul la acestea şi 
la străzile europene clasificate trebuie 
întărite mai ales în zonele de frontieră; 
stimulează o axă revalorizată de finanţare 
„infrastructura” în legătură cu obiectivul 3 
al cooperării teritoriale europene;

Or. pt
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Amendamentul 221
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. subliniază că reţelele de transporturi 
transeuropene joacă un rol decisiv pentru 
coeziunea regiunilor europene, iar din acest 
motiv dezvoltarea infrastructurilor TEN şi 
accesul la acestea şi la străzile europene 
clasificate trebuie întărite mai ales în 
zonele de frontieră; stimulează o axă 
revalorizată de finanţare „infrastructura” în 
legătură cu obiectivul 3 al cooperării 
teritoriale europene;

16. subliniază că reţelele de transporturi 
transeuropene joacă un rol decisiv pentru 
coeziunea regiunilor europene, iar din acest 
motiv dezvoltarea infrastructurilor TEN şi 
accesul la acestea şi la străzile europene 
clasificate trebuie întărite mai ales în 
zonele de frontieră; invită la evaluarea 
posibilităţii unei axe revalorizate de 
finanţare „infrastructura” în legătură cu 
obiectivul 3 al cooperării teritoriale 
europene;

Or. it

Amendamentul 222
Sophie Auconie

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. subliniază că reţelele de transporturi 
transeuropene joacă un rol decisiv pentru 
coeziunea regiunilor europene, iar din acest 
motiv dezvoltarea infrastructurilor TEN şi 
accesul la acestea şi la străzile europene
clasificate trebuie întărite mai ales în 
zonele de frontieră; stimulează o axă 
revalorizată de finanţare „infrastructura” în 
legătură cu obiectivul 3 al cooperării 
teritoriale europene;

16. subliniază că reţelele de transporturi 
transeuropene joacă un rol decisiv pentru 
coeziunea regiunilor europene, iar din acest 
motiv dezvoltarea infrastructurilor TEN şi 
accesul la acestea şi la străzile europene 
clasificate trebuie întărite mai ales în 
zonele de frontieră; stimulează o axă 
revalorizată de finanţare „infrastructura” în 
legătură cu obiectivul de cooperare 
teritorială europeană;

Or. fr
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Amendamentul 223
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sophie Auconie, Maurice 
Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Seán Kelly

Propunere de rezoluţie
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. sprijină dezvoltarea economică şi 
ocuparea forţei de muncă în cadrul IMM-
urilor şi a microîntreprinderilor; prin 
urmare, solicită ca principiile de bază ale 
„Small Business Act” pentru Europa 
(SBAE), şi anume „Gândiţi mai întâi la 
scară mică” şi „O singură dată”, să fie 
considerate drept fundamente ale politicii 
de coeziune şi consideră că aceste 
principii trebuie aplicate de statele 
membre şi de regiuni atunci când îşi 
definesc programele operaţionale;

Or. en

Amendamentul 224
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. încurajează aplicarea echivalenţelor 
de transport, cu ajutorul resurselor 
FEDER, dar şi al resurselor naţionale, 
dată fiind valoarea adăugată a acestor 
măsuri pentru consolidarea convergenţei 
regionale, a coeziunii teritoriale şi a 
dezvoltării activităţilor, precum turismul, 
importante pentru zonele izolate, ca de 
exemplu regiunile insulare; 

Or. el



AM\865029RO.doc 119/151 PE462.896v01-00

RO

Amendamentul 225
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. subliniază că elementele nucleu ale 
strategiei UE 2020 (inovarea, educaţia, 
energia, mediul, ocuparea forţei de muncă, 
competitivitatea, calificarea, combaterea 
sărăciei) sunt deja parte componentă a 
politicii structurale şi de coeziune; este de 
părere că provocările UE 2020 se 
integrează foarte bine în cele trei structuri 
ţintă verificate (convergenţă, creştere şi 
ocuparea forţei de muncă, dezvoltare 
transfrontalieră);

17. subliniază că elementele-nucleu ale 
strategiei UE 2020 (inovarea, educaţia, 
energia, mediul, ocuparea forţei de muncă, 
competitivitatea, calificarea, combaterea 
sărăciei) pot fi, de asemenea, obiective 
urmărite în diferite moduri prin 
intermediul politicilor structurală şi de 
coeziune; este de părere că provocările UE 
2020 sunt obiective macroeconomice care 
trebuie aplicate de statele membre şi că 
politica de coeziune trebuie să 
urmărească o strategie proprie, fiind o 
politică complementară esenţială;

Or. fr

Amendamentul 226
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. subliniază că elementele nucleu ale 
strategiei UE 2020 (inovarea, educaţia, 
energia, mediul, ocuparea forţei de 
muncă, competitivitatea, calificarea, 
combaterea sărăciei) sunt deja parte 
componentă a politicii structurale şi de 
coeziune; este de părere că provocările UE 
2020 se integrează foarte bine în cele trei 
structuri ţintă verificate (convergenţă, 
creştere şi ocuparea forţei de muncă, 
dezvoltare transfrontalieră);

17. subliniază că elementele nucleu ale 
strategiei UE 2020 sunt deja parte 
componentă a politicii de coeziune; este de 
părere că provocările UE 2020 se 
integrează foarte bine în cele trei structuri 
ţintă verificate;

Or. es
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Amendamentul 227
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Philippe 
Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. subliniază că elementele nucleu ale 
strategiei UE 2020 (inovarea, educaţia, 
energia, mediul, ocuparea forţei de muncă, 
competitivitatea, calificarea, combaterea 
sărăciei) sunt deja parte componentă a 
politicii structurale şi de coeziune; este de 
părere că provocările UE 2020 se 
integrează foarte bine în cele trei structuri 
ţintă verificate (convergenţă, creştere şi 
ocuparea forţei de muncă, dezvoltare 
transfrontalieră);

17. subliniază că elementele-nucleu ale 
strategiei UE 2020 (inovarea, educaţia, 
energia, mediul, ocuparea forţei de muncă, 
competitivitatea, calificarea, combaterea 
sărăciei) sunt deja parte componentă a 
politicilor structurală şi de coeziune; este 
de părere că provocările UE 2020 se 
integrează foarte bine în arhitectura 
politicii de coeziune;

Or. fr

Amendamentul 228
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. subliniază că elementele nucleu ale 
strategiei UE 2020 (inovarea, educaţia, 
energia, mediul, ocuparea forţei de muncă, 
competitivitatea, calificarea, combaterea 
sărăciei) sunt deja parte componentă a 
politicii structurale şi de coeziune; este de 
părere că provocările UE 2020 se 
integrează foarte bine în cele trei structuri 
ţintă verificate (convergenţă, creştere şi 
ocuparea forţei de muncă, dezvoltare 
transfrontalieră);

17. subliniază că elementele-nucleu ale 
strategiei UE 2020 (inovarea, educaţia, 
energia, mediul, ocuparea forţei de muncă, 
competitivitatea, calificarea, combaterea 
sărăciei) sunt deja parte componentă a 
politicilor structurală şi de coeziune; este 
de părere că provocările UE 2020 se 
integrează foarte bine în cele trei structuri-
ţintă actuale verificate (convergenţă, 
competitivitate şi ocuparea forţei de 
muncă, cooperare teritorială);

Or. fr
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Amendamentul 229
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. subliniază că elementele nucleu ale 
strategiei UE 2020 (inovarea, educaţia, 
energia, mediul, ocuparea forţei de muncă, 
competitivitatea, calificarea, combaterea 
sărăciei) sunt deja parte componentă a 
politicii structurale şi de coeziune; este de 
părere că provocările UE 2020 se 
integrează foarte bine în cele trei structuri 
ţintă verificate (convergenţă, creştere şi 
ocuparea forţei de muncă, dezvoltare 
transfrontalieră);

17. subliniază că elementele-nucleu ale 
strategiei UE 2020 (inovarea, educaţia, 
dezvoltarea durabilă, energia, mediul, 
protecţia climei, ocuparea forţei de muncă, 
competitivitatea, calificarea, combaterea 
sărăciei) sunt deja parte componentă a 
politicilor structurală şi de coeziune; este 
de părere că provocările UE 2020 se 
integrează foarte bine în cele trei structuri-
ţintă verificate (convergenţă, creştere şi 
ocuparea forţei de muncă, dezvoltare 
transfrontalieră);

Or. en

Amendamentul 230
Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. subliniază că elementele nucleu ale 
strategiei UE 2020 (inovarea, educaţia, 
energia, mediul, ocuparea forţei de muncă, 
competitivitatea, calificarea, combaterea 
sărăciei) sunt deja parte componentă a 
politicii structurale şi de coeziune; este de 
părere că provocările UE 2020 se 
integrează foarte bine în cele trei structuri 
ţintă verificate (convergenţă, creştere şi 
ocuparea forţei de muncă, dezvoltare 
transfrontalieră);

17. subliniază că elementele-nucleu ale 
strategiei UE 2020 (inovarea, educaţia, 
energia, mediul, ocuparea forţei de muncă, 
competitivitatea, calificarea, combaterea 
sărăciei) sunt deja parte componentă a 
politicii de coeziune; este de părere că 
provocările UE 2020 se integrează foarte 
bine în cele trei structuri-ţintă verificate 
(convergenţă, creştere şi ocuparea forţei de 
muncă, dezvoltare transfrontalieră);

Or. en
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Amendamentul 231
Sabine Verheyen

Propunere de rezoluţie
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17a. subliniază faptul că investiţiile în 
inovare şi educaţie pot stimula creşterea; 
evidenţiază totuşi faptul că infrastructura 
(transport, internet în bandă largă, 
energie) şi instituţiile corespunzătoare (un 
mix echilibrat între investiţiile publice şi 
consolidarea politicii fiscale în cazul 
măsurilor macroeconomice, al serviciilor 
de guvernare electronică şi al 
învăţământului transfrontalier) trebuie să 
vină în sprijinul acestora; 

Or. de

Amendamentul 232
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluţie
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17a. consideră că strategia UE 2020 este 
un element esenţial de referinţă pentru 
viitorul Europei şi, prin urmare, pentru 
politicile Uniunii Europene, în măsura în 
care se continuă consolidarea premiselor 
unei creşteri economice, bazată pe 
cunoaştere, respectul mediului 
înconjurător şi favorizarea integrării 
sociale; în acest context, afirmă că 
politica de coeziune trebuie să prezinte un 
rol-cheie în sprijinirea strategiei 
UE 2020;

Or. es
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Amendamentul 233
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. este de părere că şi finanţarea 
infrastructurilor de bază şi susţinerea 
energiilor convenţionale trebuie privite ca 
fiind conforme cu UE 2020, deoarece 
doar reţelele competitive de transport, 
energie şi comunicare, precum şi 
infrastructurile de colectare transpun 
regiunile de convergenţă astfel încât să 
participe la realizarea obiectivelor UE 
2020 – de aceea obiectivele UE 2020 
trebuie să fie interpretabile până la un 
anumit grad în ceea ce priveşte regiunile 
mai slabe şi mai nevoiaşe;

eliminat

Or. es

Amendamentul 234
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. este de părere că şi finanţarea 
infrastructurilor de bază şi susţinerea 
energiilor convenţionale trebuie privite ca 
fiind conforme cu UE 2020, deoarece 
doar reţelele competitive de transport, 
energie şi comunicare, precum şi 
infrastructurile de colectare transpun 
regiunile de convergenţă astfel încât să 
participe la realizarea obiectivelor UE 
2020 – de aceea obiectivele UE 2020 
trebuie să fie interpretabile până la un 

eliminat
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anumit grad în ceea ce priveşte regiunile 
mai slabe şi mai nevoiaşe;

Or. en

Amendamentul 235
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. este 18. subliniază
de părere că şi finanţarea 
infrastructurilor de bază şi susţinerea 
energiilor convenţionale trebuie privite ca 
fiind conforme cu UE 2020, deoarece 
doar reţelele competitive de transport, 
energie şi comunicare, precum şi 
infrastructurile de colectare transpun 
regiunile de convergenţă astfel încât să 
participe la realizarea obiectivelor UE 
2020 – de aceea obiectivele UE 2020 
trebuie să fie interpretabile până la un 
anumit grad în ceea ce priveşte regiunile 
mai slabe şi mai nevoiaşe;

nevoia urgentă de a moderniza şi 
actualiza infrastructura energetică 
europeană, de a dezvolta reţele inteligente 
şi de a construi interconexiunile care sunt 
necesare pentru realizarea pieţei interne a 
energiei, îmbunătăţind securitatea 
aprovizionării, precum şi de a îndeplini 
obiectivele energetice şi climatice; este de 
părere că investiţii substanţiale ar putea fi 
necesare în acest domeniu, iar finanţarea 
politicii de coeziune este adecvată pentru 
a contribui la satisfacerea acestor nevoi; 
reaminteşte necesitatea de a stabili cu 
exactitate cerinţele privind infrastructura 
şi de a evita crearea unui blocaj de 
surplus de capacitate, luând în 
considerare pe deplin potenţialul de 
consum energetic rentabil; subliniază 
necesitatea de a maximiza impactul 
fondurilor europene şi oportunităţile 
oferite de instrumentele financiare 
inovatoare pentru finanţarea proiectelor 
europene prioritare de infrastructură 
energetică ecologică;

Or. en

Amendamentul 236
Hermann Winkler, Joachim Zeller
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Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. este de părere că şi finanţarea 
infrastructurilor de bază şi susţinerea 
energiilor convenţionale trebuie privite ca 
fiind conforme cu UE 2020, deoarece doar 
reţelele competitive de transport, energie şi 
comunicare, precum şi infrastructurile de 
colectare transpun regiunile de convergenţă 
astfel încât să participe la realizarea 
obiectivelor UE 2020 – de aceea 
obiectivele UE 2020 trebuie să fie 
interpretabile până la un anumit grad în 
ceea ce priveşte regiunile mai slabe şi mai 
nevoiaşe;

18. este de părere că şi finanţarea 
infrastructurilor de bază şi susţinerea 
energiilor convenţionale trebuie privite ca 
fiind conforme cu UE 2020, deoarece doar 
reţelele competitive de transport, energie şi 
comunicare, precum şi infrastructurile de 
colectare transpun regiunile de convergenţă 
astfel încât să participe la realizarea 
obiectivelor UE 2020 – de aceea 
obiectivele UE 2020 trebuie să fie 
interpretabile până la un anumit grad în 
ceea ce priveşte regiunile mai slabe şi mai 
nevoiaşe; salută, în acest context, 
utilizarea intensă a soluţiilor de finanţare 
inovatoare, cum ar fi obligaţiunile UE 
pentru finanţarea proiectelor sau 
parteneriatele public-privat, precum şi 
alte produse ale grupului BEI/FEI;

Or. de

Amendamentul 237
Andrey Kovatchev

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. este de părere că şi finanţarea 
infrastructurilor de bază şi susţinerea 
energiilor convenţionale trebuie privite ca 
fiind conforme cu UE 2020, deoarece doar 
reţelele competitive de transport, energie şi 
comunicare, precum şi infrastructurile de 
colectare transpun regiunile de 
convergenţă astfel încât să participe la 
realizarea obiectivelor UE 2020 – de aceea 
obiectivele UE 2020 trebuie să fie 
interpretabile până la un anumit grad în 
ceea ce priveşte regiunile mai slabe şi mai 

18. este de părere că şi finanţarea 
infrastructurilor de bază şi susţinerea 
energiilor convenţionale trebuie privite ca 
fiind conforme cu UE 2020, deoarece doar
reţelele competitive de transport, energie şi 
comunicare, precum şi o infrastructură 
ecologică transpun regiunile de 
convergenţă astfel încât să participe la 
realizarea obiectivelor UE 2020 – de aceea 
obiectivele UE 2020 trebuie să fie 
interpretabile până la un anumit grad în 
ceea ce priveşte regiunile mai slabe şi mai 
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nevoiaşe; nevoiaşe;

Or. bg

Amendamentul 238
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. este de părere că şi finanţarea 
infrastructurilor de bază şi susţinerea 
energiilor convenţionale trebuie privite ca 
fiind conforme cu UE 2020, deoarece doar 
reţelele competitive de transport, energie şi 
comunicare, precum şi infrastructurile de 
colectare transpun regiunile de convergenţă 
astfel încât să participe la realizarea 
obiectivelor UE 2020 – de aceea 
obiectivele UE 2020 trebuie să fie 
interpretabile până la un anumit grad în 
ceea ce priveşte regiunile mai slabe şi mai 
nevoiaşe;

18. este de părere că şi finanţarea 
infrastructurilor de bază trebuie privită ca 
fiind conformă cu UE 2020, deoarece doar 
reţelele competitive de transport, energie şi 
comunicare, precum şi infrastructurile de 
colectare transpun regiunile de convergenţă 
astfel încât să participe la realizarea 
obiectivelor UE 2020 – de aceea 
obiectivele UE 2020 trebuie să fie 
interpretabile până la un anumit grad în 
ceea ce priveşte regiunile mai slabe şi mai 
nevoiaşe;

Or. fr

Amendamentul 239
Seán Kelly

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. este de părere că şi finanţarea 
infrastructurilor de bază şi susţinerea 
energiilor convenţionale trebuie privite ca 
fiind conforme cu UE 2020, deoarece doar 
reţelele competitive de transport, energie şi 
comunicare, precum şi infrastructurile de 
colectare transpun regiunile de 

18. este de părere că şi finanţarea 
infrastructurilor de bază şi susţinerea 
energiilor convenţionale trebuie privite ca 
fiind conforme cu UE 2020, deoarece doar 
reţelele competitive de transport, energie şi 
comunicare, precum şi infrastructurile de 
colectare transpun regiunile astfel încât să 
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convergenţă astfel încât să participe la 
realizarea obiectivelor UE 2020 – de aceea 
obiectivele UE 2020 trebuie să fie 
interpretabile până la un anumit grad în 
ceea ce priveşte regiunile mai slabe şi mai 
nevoiaşe;

participe la realizarea obiectivelor UE 2020 
– de aceea obiectivele UE 2020 trebuie să 
fie interpretabile până la un anumit grad în 
ceea ce priveşte regiunile;

Or. en

Amendamentul 240
Sabine Verheyen

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. este de părere că şi finanţarea 
infrastructurilor de bază şi susţinerea 
energiilor convenţionale trebuie privite ca 
fiind conforme cu UE 2020, deoarece doar 
reţelele competitive de transport, energie şi 
comunicare, precum şi infrastructurile de 
colectare transpun regiunile de convergenţă 
astfel încât să participe la realizarea 
obiectivelor UE 2020 – de aceea 
obiectivele UE 2020 trebuie să fie 
interpretabile până la un anumit grad în 
ceea ce priveşte regiunile mai slabe şi mai 
nevoiaşe;

18. este de părere că şi finanţarea 
infrastructurilor de bază şi susţinerea 
energiilor convenţionale trebuie privite ca 
fiind conforme cu UE 2020, deoarece doar 
reţelele competitive de transport, energie şi 
comunicare, precum şi infrastructurile de 
colectare care sunt în conformitate cu 
ierarhia deşeurilor pe 5 niveluri transpun 
regiunile de convergenţă astfel încât să 
participe la realizarea obiectivelor UE 2020 
– de aceea obiectivele UE 2020 trebuie să 
fie interpretabile până la un anumit grad în 
ceea ce priveşte regiunile mai slabe şi mai 
nevoiaşe;

Or. de

Amendamentul 241
Gaston Franco

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. este de părere că PIB trebuie să rămână 
în continuare criteriul central în vederea 

19. este de părere că PIB trebuie să rămână 
în continuare criteriul central în vederea 
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stabilirii zonelor de finanţare maximă 
(mai mic de 75 % în medie PIB/cap de 
locuitor) şi eventual al statelor de 
coeziune (mai mic de 90 %); indică faptul 
că autorităţilor naţionale competente 
trebuie să le rămână un spaţiu de acţiune 
pentru a atrage la un nivel decizional 
adecvat şi alţi indicatori;

stabilirii repartizării fondurilor între toate 
regiunile după anul 2013; consideră 
totuşi că punerea în aplicare a politicii de 
coeziune va trebui să se bazeze pe 
indicatori mai extinşi decât cel reprezentat 
de PIB, luând în considerare, de exemplu, 
durabilitatea, accesul la servicii de interes 
general, densitatea regională sau chiar 
indicele de dezvoltare umană;

Or. fr

Amendamentul 242
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. este de părere că PIB trebuie să rămână 
în continuare criteriul central în vederea 
stabilirii zonelor de finanţare maximă (mai 
mic de 75 % în medie PIB/cap de locuitor) 
şi eventual al statelor de coeziune (mai mic 
de 90 %); indică faptul că autorităţilor 
naţionale competente trebuie să le rămână 
un spaţiu de acţiune pentru a atrage la un 
nivel decizional adecvat şi alţi indicatori;

19. este de părere că PIB ar trebui să 
rămână unul dintre principalele criterii 
pentru determinarea eligibilităţii pentru 
fondurile de sprijin în domeniul politicii 
regionale, dar trebuie să fie completat de 
alţi indicatori în vederea identificării 
regiunilor celor mai vulnerabile; 
subliniază faptul că PIB în sine nu are 
capacitatea de a oferi o imagine 
cuprinzătoare a dezvoltării regionale, 
neluând în considerare factori sociali 
importanţi, cum ar fi diferenţele de 
venituri şi şomajul; sugerează menţinerea 
pragului necesar în vederea stabilirii 
zonelor de finanţare maximă (mai mic de 
75 % în medie PIB) şi eventual al statelor 
de coeziune; propune o variaţie între 50 % 
şi 75 % a cofinanţării din fondurile UE în 
funcţie de diferenţa existentă în regiuni 
faţă de media la nivelul UE; indică faptul 
că autorităţilor naţionale competente 
trebuie să le rămână un spaţiu de acţiune 
pentru a atrage la un nivel decizional 
adecvat şi alţi indicatori;

Or. en
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Amendamentul 243
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. este de părere că PIB trebuie să 
rămână în continuare criteriul central în 
vederea stabilirii zonelor de finanţare 
maximă (mai mic de 75 % în medie 
PIB/cap de locuitor) şi eventual al statelor 
de coeziune (mai mic de 90 %); indică 
faptul că autorităţilor naţionale 
competente trebuie să le rămână un 
spaţiu de acţiune pentru a atrage la un 
nivel decizional adecvat şi alţi indicatori;

19. acceptă faptul că PIB rămâne în 
continuare criteriul central în vederea 
stabilirii eligibilităţii pentru finanţare 
maximă a regiunilor cu diferite obiective 
de politică de coeziune şi, eventual, a 
statelor care beneficiază de ajutor din 
Fondul de coeziune (mai mic de 90 %); 
totuşi, consideră că punerea în aplicare a 
politicii de coeziune trebuie să se bazeze 
pe indicatori mai extinşi decât cel 
reprezentat de PIB; subliniază totuşi 
faptul că armonizarea instrumentelor 
statistice naţionale trebuie să fie 
îmbunătăţită; consideră că este prioritar 
să se ia în considerare pe deplin 
indicatorii complementari PIB în cadrul 
politicii de coeziune;

Or. fr

Amendamentul 244
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. este de părere că PIB trebuie să rămână 
în continuare criteriul central în vederea 
stabilirii zonelor de finanţare maximă (mai 
mic de 75 % în medie PIB/cap de locuitor) 
şi eventual al statelor de coeziune (mai mic 
de 90 %); indică faptul că autorităţilor 
naţionale competente trebuie să le rămână 

19. este de părere că PIB trebuie să rămână 
în continuare criteriul central în vederea 
stabilirii zonelor de finanţare maximă (mai 
mic de 75 % în medie PIB/cap de locuitor) 
şi eventual al statelor de coeziune (mai mic 
de 90 %); totuşi, autorităţilor naţionale 
competente trebuie să le rămână 
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un spaţiu de acţiune pentru a atrage la un 
nivel decizional adecvat şi alţi indicatori;

capacitatea de a integra la nivelurile 
decizionale adecvate, pentru fiecare 
obiectiv şi respectând concentrarea 
geografică, şi alţi indicatori capabili să 
evalueze provocările sociale, economice, 
ambientale, demografice şi geografice 
respective;

Or. it

Amendamentul 245
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. este de părere că PIB trebuie să rămână 
în continuare criteriul central în vederea 
stabilirii zonelor de finanţare maximă 
(mai mic de 75 % în medie PIB/cap de 
locuitor) şi al statelor de coeziune (mai 
mic de 90 %); indică faptul că autorităţilor 
naţionale competente trebuie să le rămână 
un spaţiu de acţiune pentru a atrage la un 
nivel decizional adecvat şi alţi indicatori;

19. este de părere că PIB trebuie să rămână 
în continuare criteriul central în vederea 
alegerii zonelor şi statelor de coeziune, 
toate acestea fără a afecta necesitatea şi 
oportunitatea de a introduce indicatori 
suplimentari, adaptaţi complexităţii 
principiului de coeziune teritorială; indică 
faptul că autorităţilor naţionale competente 
trebuie să le rămână un spaţiu de acţiune 
pentru a atrage la un nivel decizional 
adecvat şi alţi indicatori;

Or. es

Amendamentul 246
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. este de părere că PIB trebuie să rămână 
în continuare criteriul central în vederea 
stabilirii zonelor de finanţare maximă (mai 

19. este de părere că PIB trebuie să rămână 
în continuare criteriul central în vederea 
stabilirii zonelor de finanţare maximă (mai 
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mic de 75 % în medie PIB/cap de locuitor) 
şi eventual al statelor de coeziune (mai mic 
de 90 %); indică faptul că autorităţilor 
naţionale competente trebuie să le rămână 
un spaţiu de acţiune pentru a atrage la un 
nivel decizional adecvat şi alţi indicatori;

mic de 75 % în medie PIB/cap de locuitor) 
şi eventual al statelor de coeziune (mai mic 
de 90 %); indică faptul că ar trebui aplicaţi 
indicatori suplimentari valabili pentru 
măsurarea coeziunii sociale (cum ar fi 
rata şomajului, sărăcia etc.), a coeziunii 
teritoriale şi a continuităţii, precum şi 
indicatori de mediu; subliniază faptul că
autorităţilor naţionale competente trebuie 
să le rămână un spaţiu de acţiune pentru a 
atrage la un nivel decizional adecvat şi alţi 
indicatori;

Or. en

Amendamentul 247
Georgios Stavrakakis, Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. este de părere că PIB trebuie să rămână 
în continuare criteriul central în vederea 
stabilirii zonelor de finanţare maximă (mai 
mic de 75 % în medie PIB/cap de locuitor) 
şi eventual al statelor de coeziune (mai mic 
de 90 %); indică faptul că autorităţilor 
naţionale competente trebuie să le rămână 
un spaţiu de acţiune pentru a atrage la un 
nivel decizional adecvat şi alţi indicatori;

19. este de părere că PIB trebuie să rămână 
în continuare criteriul central în vederea 
stabilirii zonelor de finanţare maximă (mai 
mic de 75 % în medie PIB/cap de locuitor) 
şi eventual al statelor de coeziune 
(VNB/cap de locuitor mai mic de 90 %); 
indică faptul că autorităţilor naţionale 
competente trebuie să le rămână un spaţiu 
de acţiune pentru a atrage la un nivel 
decizional adecvat şi alţi indicatori;

Or. en

Amendamentul 248
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluţie
Punctul 19
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. este de părere că PIB trebuie să rămână 
în continuare criteriul central în vederea 
stabilirii zonelor de finanţare maximă (mai 
mic de 75 % în medie PIB/cap de locuitor) 
şi eventual al statelor de coeziune (mai mic 
de 90 %); indică faptul că autorităţilor 
naţionale competente trebuie să le rămână 
un spaţiu de acţiune pentru a atrage la un 
nivel decizional adecvat şi alţi indicatori;

19. este de părere că PIB trebuie să rămână 
în continuare criteriul central în vederea 
stabilirii zonelor de finanţare maximă (mai 
mic de 75 % în medie PIB/cap de locuitor) 
şi eventual al statelor de coeziune (mai mic 
de 90 %); indică faptul că autorităţilor 
naţionale competente trebuie să li se ofere 
posibilitatea unui spaţiu de acţiune pentru 
a atrage la un nivel decizional adecvat şi 
pentru a identifica eventuali indicatori 
naţionali în cadrul obiectivelor unice;

Or. it

Amendamentul 249
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. este de părere că PIB trebuie să rămână 
în continuare criteriul central în vederea 
stabilirii zonelor de finanţare maximă (mai 
mic de 75 % în medie PIB/cap de locuitor) 
şi eventual al statelor de coeziune (mai mic 
de 90 %); indică faptul că autorităţilor 
naţionale competente trebuie să le rămână 
un spaţiu de acţiune pentru a atrage la un 
nivel decizional adecvat şi alţi indicatori;

19. este de părere că PIB trebuie să rămână 
în continuare criteriul central în vederea 
stabilirii zonelor de finanţare maximă (mai 
mic de 75 % în medie PIB/cap de locuitor) 
şi eventual al statelor de coeziune (mai mic 
de 90 %); indică faptul că autorităţile
naţionale competente trebuie să dea 
dovadă de flexibilitatea necesară pentru a 
atrage la un nivel decizional adecvat alţi 
indicatori care să fie stabiliţi în cadrele de 
referinţă strategice naţionale, iar 
utilizarea acestora în scopul direcţionării 
teritoriale ar trebui încurajată de 
regulamente în cazurile în care acest 
lucru asigură o valoare adăugată şi o 
concentrare mai mare a fondurilor UE;

Or. en
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Amendamentul 250
Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. este de părere că PIB trebuie să rămână 
în continuare criteriul central în vederea 
stabilirii zonelor de finanţare maximă (mai 
mic de 75 % în medie PIB/cap de locuitor) 
şi eventual al statelor de coeziune (mai mic 
de 90 %); indică faptul că autorităţilor 
naţionale competente trebuie să le rămână 
un spaţiu de acţiune pentru a atrage la un 
nivel decizional adecvat şi alţi indicatori;

19. este de părere că PIB trebuie să rămână 
în continuare criteriul central în vederea 
stabilirii zonelor de finanţare maximă (mai 
mic de 75 % în medie PIB/cap de locuitor) 
şi eventual al statelor de coeziune (mai mic 
de 90 %), conform articolului 5 din 
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006; indică 
faptul că autorităţilor naţionale competente 
trebuie să le rămână un spaţiu de acţiune 
pentru a atrage la un nivel decizional 
adecvat şi alţi indicatori;

Or. bg

Amendamentul 251
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. este de părere că PIB trebuie să rămână 
în continuare criteriul central în vederea 
stabilirii zonelor de finanţare maximă (mai 
mic de 75 % în medie PIB/cap de locuitor) 
şi eventual al statelor de coeziune (mai mic 
de 90 %); indică faptul că autorităţilor 
naţionale competente trebuie să le rămână 
un spaţiu de acţiune pentru a atrage la un 
nivel decizional adecvat şi alţi indicatori;

19. este de părere că PIB trebuie să rămână 
în continuare criteriul central în vederea 
stabilirii zonelor de finanţare maximă (mai 
mic de 75 % în medie PIB/cap de locuitor) 
şi eventual al statelor de coeziune 
(VNB/cap de locuitor mai mic de 90 %); 
indică faptul că autorităţilor naţionale 
competente trebuie să le rămână un spaţiu 
de acţiune pentru a atrage la un nivel 
decizional adecvat şi alţi indicatori;

Or. en
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Amendamentul 252
Kerstin Westphal, Georgios Stavrakakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. este de părere că PIB trebuie să rămână 
în continuare criteriul central în vederea 
stabilirii zonelor de finanţare maximă (mai 
mic de 75 % în medie PIB/cap de locuitor) 
şi eventual al statelor de coeziune (mai mic 
de 90 %); indică faptul că autorităţilor 
naţionale competente trebuie să le rămână 
un spaţiu de acţiune pentru a atrage la un 
nivel decizional adecvat şi alţi indicatori;

19. este de părere că PIB trebuie să rămână 
în continuare criteriul central în vederea 
stabilirii zonelor de finanţare maximă (mai 
mic de 75 % în medie PIB/cap de locuitor) 
şi eventual al statelor de coeziune (mai mic 
de 90 %); indică faptul că autorităţilor 
naţionale şi regionale competente trebuie 
să le rămână un spaţiu de acţiune pentru a 
atrage la un nivel decizional adecvat şi alţi 
indicatori;

Or. en

Amendamentul 253
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. solicită ca politica de coeziune să se 
îndrepte în continuare mai ales către cele 
mai înapoiate regiuni conform ţintei 
prevăzute în Tratatul de la Lisabona; 
subliniază că în cadrul ţintei I 
(convergenţă) trebuie atribuită o parte 
adecvată privind problemele de dezvoltare 
celor mai nevoiaşe regiuni;

20. solicită ca politica de coeziune să se 
îndrepte în continuare mai ales către cele 
mai înapoiate regiuni conform ţintei 
prevăzute în Tratatul de la Lisabona; 
subliniază că trebuie atribuite resurse 
adecvate privind problemele de dezvoltare 
celor mai nevoiaşe regiuni;

Or. es

Amendamentul 254
Seán Kelly
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Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. solicită ca politica de coeziune să se 
îndrepte în continuare mai ales către cele
mai înapoiate regiuni conform ţintei 
prevăzute în Tratatul de la Lisabona; 
subliniază că în cadrul ţintei I 
(convergenţă) trebuie atribuită o parte 
adecvată privind problemele de dezvoltare 
celor mai nevoiaşe regiuni;

20. solicită ca politica de coeziune să se 
aplice în continuare tuturor regiunilor şi 
mai ales celor mai înapoiate regiuni
conform ţintei prevăzute în Tratatul de la 
Lisabona; subliniază că în cadrul ţintei I 
(convergenţă) trebuie atribuită o parte 
adecvată privind problemele de dezvoltare 
celor mai nevoiaşe regiuni;

Or. en

Amendamentul 255
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. solicită ca politica de coeziune să se 
îndrepte în continuare mai ales către cele 
mai înapoiate regiuni conform ţintei 
prevăzute în Tratatul de la Lisabona; 
subliniază că în cadrul ţintei I 
(convergenţă) trebuie atribuită o parte 
adecvată privind problemele de dezvoltare 
celor mai nevoiaşe regiuni;

20. solicită ca politica de coeziune să se 
îndrepte mai ales către cele mai înapoiate 
regiuni conform ţintei prevăzute în Tratatul 
de la Lisabona; subliniază că în cadrul 
ţintei I (convergenţă) trebuie atribuită o 
parte adecvată privind problemele de 
dezvoltare celor mai nevoiaşe regiuni;

Or. it

Amendamentul 256
Sophie Auconie

Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. solicită ca politica de coeziune să se 20. solicită ca politica de coeziune să se 
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îndrepte în continuare mai ales către cele 
mai înapoiate regiuni conform ţintei 
prevăzute în Tratatul de la Lisabona:
subliniază că în cadrul ţintei I
(convergenţă) trebuie atribuită o parte 
adecvată privind problemele de dezvoltare 
celor mai nevoiaşe regiuni;

îndrepte în continuare mai ales către cele 
mai înapoiate regiuni conform ţintei 
prevăzute în Tratatul de la Lisabona:
subliniază că în cadrul ţintei „convergenţă”
trebuie atribuită o parte adecvată privind 
problemele de dezvoltare celor mai 
nevoiaşe regiuni;

Or. fr

Amendamentul 257
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves, Estelle Grelier

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. solicită pentru fostele zone de 
finanţare maximă (regiunile de 
convergenţă) o finanţare care urmează 
unui regim de ajutor (Phasing Out) 
adecvată şi de încredere în cadrul 
obiectivului „convergenţă”;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 258
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. solicită pentru fostele zone de 
finanţare maximă (regiunile de
convergenţă) o finanţare care urmează 
unui regim de ajutor (Phasing Out) 
adecvată şi de încredere în cadrul 
obiectivului „convergenţă”;

21. solicită garantarea unui tratament 
adecvat regiunilor care nu se mai 
încadrează în obiectivul de convergenţă¸ 
păstrând mecanismele de tranziţie care să 
permită dezvoltarea echilibrată şi să evite 
producerea unui şoc economic, generat de 
o schimbare bruscă a percepţiei 
ajutoarelor;
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Or. es

Amendamentul 259
Seán Kelly

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. solicită pentru fostele zone de 
finanţare maximă (regiunile de 
convergenţă) o finanţare care urmează 
unui regim de ajutor (Phasing Out) 
adecvată şi de încredere în cadrul 
obiectivului „convergenţă”;

21. solicită o finanţare care urmează unui 
regim de ajutor în cadrul obiectivului 
„convergenţă” pentru regiuni care din 
anul 2013 nu vor mai fi incluse în acest 
obiectiv; solicită, în plus, să se ia în 
considerare obiectivul „competitivitate” 
pentru acele regiuni care, deşi au 
beneficiat de ajutor în temeiul obiectivului 
„competitivitate” în perioada de 
programare actuală, continuă să se 
confrunte cu dificultăţi structurale, 
sociale şi economice în atingerea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 şi cu 
inegalităţi regionale interne;

Or. en

Amendamentul 260
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland, 
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. solicită pentru fostele zone de 
finanţare maximă (regiunile de 
convergenţă) o finanţare care urmează 
unui regim de ajutor (Phasing Out) 
adecvată şi de încredere în cadrul 
obiectivului „convergenţă”;

21. solicită crearea unei noi categorii 
intermediare pentru regiunile care se 
încadrează între 75 % şi 90 % din PIB 
mediu al Uniunii pe cap de locuitor cu 
scopul de rezolva problemele politice 
(tratament inegal pentru regiuni care se 
află totuşi în situaţii similare), precum şi 
pe cele practice (dificultatea de a gestiona 
finanţările degresive), specifice sistemului 
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actual reprezentat de regimul de ajutor 
(phasing out); consideră că stabilirea 
acestei categorii este posibilă, deoarece un 
număr important de regiuni au depăşit 
pragul de 75 % din PIB mediu al Uniunii 
pe cap de locuitor şi vor ieşi, aşadar, în 
mod automat din obiectivul 
„convergenţă”; subliniază că această 
schimbare a arhitecturii politicii de 
coeziune nu trebuie să sancţioneze 
regiunile care depăşesc în prezent 
obiectivul „convergenţă” şi pe cel 
„competitivitate” şi nici să producă o 
creştere a bugetului politicii de coeziune; 
consideră că această nouă categorie va 
permite consolidarea principiilor 
fundamentale ale politicii de coeziune, şi 
anume cel al dreptăţii şi al solidarităţii;

Or. fr

Amendamentul 261
Hermann Winkler, Joachim Zeller

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. solicită pentru fostele zone de 
finanţare maximă (regiunile de 
convergenţă) o finanţare care urmează 
unui regim de ajutor (Phasing Out) 
adecvată şi de încredere în cadrul 
obiectivului „convergenţă”;

21. solicită pentru regiunile finanţate în 
prezent în cadrul obiectivului 
„convergenţă” al căror PIB pe cap de 
locuitor depăşeşte 75 % din media 
Uniunii o finanţare care urmează unui 
regim de ajutor (Phasing Out) adecvată şi 
de încredere în cadrul obiectivului 
„convergenţă”; fără această finanţare 
ulterioară, abordările de succes actuale 
privind dezvoltarea regiunilor ar fi 
puternic periclitate;

Or. de
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Amendamentul 262
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. solicită pentru fostele zone de finanţare 
maximă (regiunile de convergenţă) o 
finanţare care urmează unui regim de 
ajutor (Phasing Out) adecvată şi de 
încredere în cadrul obiectivului 
„convergenţă”;

21. solicită pentru fostele zone de finanţare 
maximă (regiunile de convergenţă) o 
finanţare care urmează unui regim de 
ajutor (Phasing Out) adecvată şi de 
încredere în cadrul obiectivului 
„convergenţă”, dar şi introducerea 
finanţării pentru regiunile afectate în 
special de criza economică şi de alte 
probleme socioeconomice, cum ar fi 
schimbările demografice; prin urmare, 
susţine propunerea Comisiei privind 
stabilirea unei categorii intermediare de 
eligibilitate, echivalentă cu 75 % din şi 
inferioară PIB mediu al UE; subliniază 
necesitatea unei abordări diferenţiate în 
cadrul acestei categorii în ceea ce priveşte 
rata de cofinanţare şi numărul de 
priorităţi privind cheltuielile care trebuie 
realizate; subliniază caracterul regiunii 
intermediare ca regim tranzitoriu şi invită 
Comisia să asigure o abordare degresivă 
pentru toate regiunile din cadrul acestei 
categorii, de asemenea, luând în 
considerare necesitatea completării 
criteriului privind PIB cu criterii sociale 
care să ofere informaţii despre situaţia 
socioeconomică reală;

Or. en

Amendamentul 263
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Gabriele 
Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz

Propunere de rezoluţie
Punctul 21
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. solicită pentru fostele zone de finanţare 
maximă (regiunile de convergenţă) o 
finanţare care urmează unui regim de 
ajutor (Phasing Out) adecvată şi de 
încredere în cadrul obiectivului 
„convergenţă”;

21. solicită pentru fostele zone de finanţare 
maximă (regiunile de convergenţă) o 
finanţare care urmează unui regim de 
ajutor (Phasing Out) adecvată, consolidată, 
reformată, cu o durată necesară şi de 
încredere în cadrul obiectivului 
„convergenţă”, care asigură că fostele 
regiuni de convergenţă nu se confruntă 
cu reducerea drastică a fondurilor 
structurale care ar putea dăuna 
eforturilor lor anterioare de dezvoltare; 
prin urmare, invită Comisia să propună 
un nou regim de ajutor cu o strategie care 
ar avea drept scop să sprijine fostele 
regiuni de convergenţă în trecerea lor cu 
succes de la „obiectivul 1” la „obiectivul 
2” şi astfel să obţină în continuare 
rezultate în eforturile lor de dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 264
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. solicită pentru fostele zone de finanţare 
maximă (regiunile de convergenţă) o 
finanţare care urmează unui regim de 
ajutor (Phasing Out) adecvată şi de 
încredere în cadrul obiectivului 
„convergenţă”;

21. solicită Comisiei să analizeze atent 
situaţia de dezvoltare şi nevoile specifice
ale fostelor zone de finanţare maximă 
(regiunile de convergenţă) în cadrul 
obiectivului „convergenţă” cu scopul de a 
evalua în ce măsură poate fi stabilit un
regim de ajutor de încredere şi adecvat;

Or. en

Amendamentul 265
Lambert van Nistelrooij
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Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. solicită pentru fostele zone de finanţare 
maximă (regiunile de convergenţă) o 
finanţare care urmează unui regim de 
ajutor (Phasing Out) adecvată şi de 
încredere în cadrul obiectivului 
„convergenţă”;

21. solicită pentru fostele zone de finanţare 
maximă (regiunile de convergenţă) o 
finanţare care urmează unui regim de 
ajutor (Phasing Out) ajustabil şi robust în 
cadrul obiectivului „convergenţă” pe 
parcursul întregii perioade; acest regim 
solid de finanţare prevalează introducerii 
unei categorii intermediare separate;

Or. en

Amendamentul 266
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. solicită pentru fostele zone de finanţare 
maximă (regiunile de convergenţă) o 
finanţare care urmează unui regim de 
ajutor (Phasing Out) adecvată şi de 
încredere în cadrul obiectivului 
„convergenţă”;

21. solicită pentru fostele zone de 
convergenţă o finanţare care urmează unui 
regim de ajutor (Phasing Out) adecvată şi 
de încredere în cadrul obiectivului 
„convergenţă”;

Or. it

Amendamentul 267
Hermann Winkler, Joachim Zeller

Propunere de rezoluţie
Punctul 21a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21a. solicită, în plus, o reţea de securitate 
temporară pentru cazul în care finanţarea 
pierdută de un stat membru afectează o 
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mare parte din populaţia acestuia, 
constituind astfel şi o parte însemnată a 
finanţării din perioada de programare 
anterioară; consideră că regiunilor care 
sunt excluse de la fondurile de 
convergenţă şi care, în ciuda depăşirii 
pragului de 75 %, prezintă un handicap 
sporit (evoluţia demografică, emigrarea, 
monostructura, şomajul etc.) li se cuvine 
în mod deosebit dreptul de a beneficia de 
un regim de ajutor (Phasing-Out) ajustat;

Or. de

Amendamentul 268
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. solicită o consolidare a obiectivului 2, 
„competitivitate regională şi ocuparea 
forţei de muncă”, cu orientarea sa 
orizontală; subliniază că sistemul verificat 
al grupurilor de inovare şi al competiţiilor 
privind subvenţiile trebuie extins în 
continuare;

22. solicită o consolidare a obiectivului 2, 
„competitivitate regională şi ocuparea 
forţei de muncă”, cu orientarea sa 
tematică; subliniază că sistemul verificat al 
grupurilor de inovare trebuie extins în 
continuare în aceste regiuni; semnalează 
că, în acest context, strategiile trebuie 
concepute astfel încât să fie suficient de 
flexibile pentru a putea răspunde 
problemelor şi specificităţilor fiecăreia 
dintre ele; 

Or. es

Amendamentul 269
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 22
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. solicită o consolidare a obiectivului 2, 
„competitivitate regională şi ocuparea 
forţei de muncă”, cu orientarea sa 
orizontală; subliniază că sistemul verificat 
al grupurilor de inovare şi al competiţiilor 
privind subvenţiile trebuie extins în 
continuare;

22. sprijină propunerea Comisiei privind 
intervenţia din fonduri structurale în 
„regiunile mai dezvoltate", fostul obiectiv 
2, „competitivitate regională şi ocuparea 
forţei de muncă” cu orientarea sa 
orizontală pentru a obţine rezultate în 
privinţa unui număr limitat de priorităţi 
ale UE, cum ar fi sprijinul pentru IMM-
uri, inovarea ecologică, atenuarea 
schimbărilor climatice, economiile locale, 
accesul la piaţa forţei de muncă, educaţia 
şi formarea profesională, incluziunea 
socială, inclusiv politica de integrare 
activă, accesul la serviciile de interes 
general, biodiversitatea şi infrastructura 
ecologică, mobilitatea durabilă, eficienţa 
energetică, sursele de energie 
regenerabile şi aprovizionarea cu energie 
împreună cu o infrastructură inteligentă, 
decentralizată, eficienţa utilizării 
resurselor (în special în ceea ce priveşte 
deşeurile şi apa), patrimoniul cultural şi 
diversitatea; subliniază că sistemul 
verificat al grupurilor de inovare pentru 
trecerea la o economie durabilă şi al 
competiţiilor privind subvenţiile trebuie 
extins în continuare;

Or. en

Amendamentul 270
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Erminia Mazzoni, Sabine 
Verheyen, Joachim Zeller, Richard Seeber

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. solicită o consolidare a obiectivului 2, 
„competitivitate regională şi ocuparea 
forţei de muncă”, cu orientarea sa 
orizontală; subliniază că sistemul verificat 

22. solicită o consolidare a obiectivului 2, 
„competitivitate regională şi ocuparea 
forţei de muncă”, cu orientarea sa 
orizontală; subliniază că, pentru regiunile 
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al grupurilor de inovare şi al competiţiilor 
privind subvenţiile trebuie extins în 
continuare;

obiectivului 2, sistemul verificat care 
asigură că regiunile mai dezvoltate sunt 
capabile să elimine deficienţele 
structurale regionale, să reducă 
diferenţele teritoriale, să contribuie la 
obiectivele comune europene şi să facă 
faţă provocărilor viitoare, atunci când se 
utilizează structuri care pot răspunde cu 
flexibilitate la schimbări, incluzând, 
printre altele, grupurile de inovare şi 
competiţiile privind subvenţiile trebuie 
menţinut şi extins în continuare; solicită 
instrumente suplimentare pentru zonele 
puternic afectate de schimbările 
structurale, care pot contribui la 
îmbunătăţirea condiţiilor socioeconomice 
şi a infrastructurii;

Or. en

Amendamentul 271
Derek Vaughan

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. solicită o consolidare a obiectivului 2, 
„competitivitate regională şi ocuparea 
forţei de muncă”, cu orientarea sa 
orizontală; subliniază că sistemul verificat 
al grupurilor de inovare şi al competiţiilor 
privind subvenţiile trebuie extins în 
continuare;

22. solicită o consolidare a obiectivului 2, 
„competitivitate regională şi ocuparea 
forţei de muncă”, cu orientarea sa 
orizontală; subliniază că sistemul verificat 
care asigură că regiunile mai dezvoltate 
sunt capabile să îşi modernizeze capitalul 
social şi economic şi să soluţioneze 
problema zonelor sărace specifice şi a 
lipsei de dezvoltare economică trebuie 
extins în continuare;

Or. en

Amendamentul 272
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie
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Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. solicită o consolidare a obiectivului 2, 
„competitivitate regională şi ocuparea 
forţei de muncă”, cu orientarea sa 
orizontală; subliniază că sistemul verificat 
al grupurilor de inovare şi al competiţiilor 
privind subvenţiile trebuie extins în 
continuare;

22. solicită o consolidare a obiectivului 2, 
„competitivitate regională şi ocuparea 
forţei de muncă”, cu orientarea sa 
orizontală; respinge orice reducere a 
finanţării pentru regiunile eligibile în 
prezent pentru obiectivul 2; subliniază că 
sistemul verificat al grupurilor de inovare 
şi al competiţiilor privind subvenţiile 
trebuie extins în continuare;

Or. fr

Amendamentul 273
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. solicită o consolidare a obiectivului 2, 
„competitivitate regională şi ocuparea 
forţei de muncă”, cu orientarea sa 
orizontală; subliniază că sistemul verificat 
al grupurilor de inovare şi al competiţiilor 
privind subvenţiile trebuie extins în 
continuare;

22. solicită menţinerea obiectivului 2, 
„competitivitate regională şi ocuparea 
forţei de muncă”, eficient cu orientarea sa 
orizontală; subliniază că sistemul verificat 
al grupurilor de inovare şi al competiţiilor 
privind subvenţiile trebuie extins în 
continuare;

Or. it

Amendamentul 274
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluţie
Punctul 22
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. solicită o consolidare a obiectivului 2, 
„competitivitate regională şi ocuparea 
forţei de muncă”, cu orientarea sa 
orizontală; subliniază că sistemul verificat 
al grupurilor de inovare şi al competiţiilor 
privind subvenţiile trebuie extins în 
continuare;

22. solicită menţinerea obiectivului 2, 
„competitivitate regională şi ocuparea 
forţei de muncă”, prin caracterul său 
orizontal; subliniază că sistemul verificat al 
grupurilor de inovare trebuie extins în 
continuare;

Or. en

Amendamentul 275
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. solicită o consolidare a obiectivului 2, 
„competitivitate regională şi ocuparea 
forţei de muncă”, cu orientarea sa 
orizontală; subliniază că sistemul verificat 
al grupurilor de inovare şi al competiţiilor 
privind subvenţiile trebuie extins în 
continuare;

22. solicită menţinerea obiectivului 2, 
„competitivitate regională şi ocuparea 
forţei de muncă”, cu orientarea sa 
orizontală; subliniază că sistemul verificat 
al grupurilor de inovare şi al competiţiilor 
privind subvenţiile trebuie extins în 
continuare;

Or. en

Amendamentul 276
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22a. solicită să se asigure că regiunile mai 
dezvoltate sunt capabile să îşi modernizeze 
capitalul social şi economic şi să 
soluţioneze problema zonelor sărace 
specifice şi a lipsei de dezvoltare 
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economică;

Or. en

Amendamentul 277
Sophie Auconie, Jan Olbrycht, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Boulland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. este de părere că o categorie nouă de 
finanţare între 75 % şi 90 % contrazice 
bunele practici ale politicii UE de 
coeziune (finanţarea celor mai slabi, 
concentrarea potenţialelor endogene într-
o abordare orizontală în cazul regiunilor 
mai înstărite) şi refuză această categorie 
intermediară;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 278
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. este de părere că o categorie nouă de 
finanţare între 75 % şi 90 % contrazice 
bunele practici ale politicii UE de 
coeziune (finanţarea celor mai slabi, 
concentrarea potenţialelor endogene într-
o abordare orizontală în cazul regiunilor 
mai înstărite) şi refuză această categorie 
intermediară;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 279
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. este de părere că o categorie nouă de 
finanţare între 75% şi 90% contrazice 
bunele practici ale politicii UE de 
coeziune (finanţarea celor mai slabi, 
concentrarea potenţialelor endogene într-
o abordare orizontală în cazul regiunilor 
mai înstărite) şi refuză această categorie 
intermediară;

eliminat

Or. cs

Amendamentul 280
Franz Obermayr

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. este de părere că o categorie nouă de 
finanţare între 75 % şi 90 % contrazice 
bunele practici ale politicii UE de 
coeziune (finanţarea celor mai slabi, 
concentrarea potenţialelor endogene într-
o abordare orizontală în cazul regiunilor 
mai înstărite) şi refuză această categorie 
intermediară;

eliminat

Or. de

Amendamentul 281
Alain Cadec, Jean-Luc Bennahmias

Propunere de rezoluţie
Punctul 23
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. este de părere că o categorie nouă de 
finanţare între 75 % şi 90 % contrazice 
bunele practici ale politicii UE de 
coeziune (finanţarea celor mai slabi, 
concentrarea potenţialelor endogene într-
o abordare orizontală în cazul regiunilor 
mai înstărite) şi refuză această categorie 
intermediară;

23. solicită crearea unui dispozitiv specific 
pentru categoria nouă de finanţare pentru 
regiunile al căror PIB pe cap de locuitor 
reprezintă între 75 % şi 90 % din PIB 
mediu al UE sub forma unei categorii 
intermediare în cadrul obiectivului 2 care 
să permită acestor regiuni să beneficieze 
de un tratament corespunzător; consideră 
că acest dispozitiv specific trebuie să fie 
finanţat în mod constant de economiile 
numeroaselor regiuni care depăşesc 
obiectivul 1 şi nu trebuie în niciun caz să 
aibă drept urmare o reducere a finanţării 
pentru regiunile eligibile în prezent 
pentru obiectivul 2;

Or. fr

Amendamentul 282
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl, Derek Vaughan

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. este de părere că o categorie nouă de 
finanţare între 75 % şi 90 % contrazice 
bunele practici ale politicii UE de 
coeziune (finanţarea celor mai slabi, 
concentrarea potenţialelor endogene într-
o abordare orizontală în cazul regiunilor 
mai înstărite) şi refuză această categorie 
intermediară;

23. solicită un obiectiv provizoriu pentru 
sprijinirea regiunilor care ies din 
obiectivul „convergenţă” şi pentru 
regiunile cu un PIB pe cap de locuitor
între 75 % şi 90 % pentru a înlocui 
actualul regim de ajutor şi de introducere 
a finanţării, creând astfel un sistem 
echitabil, re reflectă efectele negative ale 
crizei economice; consideră că un astfel 
de sistem va garanta un tratament cu 
adevărat egal între regiuni şi va spori 
eliberarea potenţialului endogen de 
dezvoltare a tuturor regiunilor UE;

Or. en
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Amendamentul 283
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. este de părere că o categorie nouă de 
finanţare între 75 % şi 90 % contrazice 
bunele practici ale politicii UE de
coeziune (finanţarea celor mai slabi,
concentrarea potenţialelor endogene într-
o abordare orizontală în cazul regiunilor 
mai înstărite) şi refuză această categorie 
intermediară;

23. este de părere că, pentru a putea 
răspunde necesităţilor sale de dezvoltare, 
este necesară o categorie nouă
intermediară de regiuni, care deşi au 
depăşit pragul de eligibilitate al 
obiectivului de convergenţă, nu au atins 
încă competitivitatea deplină; în plus, 
solicită evidenţierea situaţiei speciale a
regiunilor, care ies pentru prima dată din 
obiectul de convergenţă;

Or. es

Amendamentul 284
Patrice Tirolien, Estelle Grelier, Luís Paulo Alves

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. este de părere că o categorie nouă de 
finanţare între 75 % şi 90 % contrazice 
bunele practici ale politicii UE de 
coeziune (finanţarea celor mai slabi, 
concentrarea potenţialelor endogene într-
o abordare orizontală în cazul regiunilor 
mai înstărite) şi refuză această categorie 
intermediară;

23. solicită crearea unei categorii noi 
intermediare de finanţare pentru regiunile 
care se situează între 75 % şi 90 % din PIB 
comunitar. Acest sistem urmăreşte
limitarea efectului de prag la atingerea 
valorii de 75 % din PIB comunitar 
(pragul de eligibilitate actual între 
obiectivele „convergenţă” şi 
„competitivitate regională şi ocuparea 
forţei de muncă”) şi garantarea unui 
tratament egal al acestor regiuni. Trebuie 
să se ia în considerare atât regiunile care 
prezintă dificultăţi şi care, începând cu 
2013, vor depăşi obiectivul 
„convergenţă”, cât şi regiunile care, deşi 
sunt eligibile pentru obiectivul 
„competitivitate regională şi ocuparea 
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forţei de muncă” în perioada de program 
actuală, vor continua să aibă dificultăţi 
socioeconomice structurale în ceea ce 
priveşte punerea în aplicare a Strategiei 
Europa 2020 şi care sunt afectate de 
disparităţile regionale interne; crearea 
acestei categorii nu va trebui să 
sancţioneze regiunile care depăşesc în 
prezent obiectivele „convergenţă” şi
„competitivitate regională şi ocuparea 
forţei de muncă” sau care beneficiază de 
un regim progresiv de ajutor (phasing-in) 
şi de un regim degresiv (phasing-out).

Or. fr


