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Amendamentul 285
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Gabriele 
Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

23. este de părere că o categorie nouă de 
finanțare între 75 % și 90 % contrazice 
bunele practici ale politicii UE de coeziune 
(finanțarea celor mai slabi, concentrarea 
potențialelor endogene într-o abordare 
orizontală în cazul regiunilor mai înstărite) 
și refuză această categorie intermediară; cu 
toate acestea, reamintește necesitatea 
stabilirii unui dispozitiv de eliminare 
treptată fiabil, adecvat, consolidat, 
reformat, de durată mai lungă și necesar, 
în același timp, inclus într-o strategie ce 
vizează domenii în trecut eligibile pentru 
un nivel maxim al subvențiilor acordate 
în baza obiectivului de convergență;

Or. en

Amendamentul 286
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

23. este de părere că o categorie nouă de 
finanțare bazată pe raportul PIB/cap de 
locuitor, cuprinsă între 75 % și 90 % 
contrazice bunele practici ale politicii UE 
de coeziune (finanțarea celor mai slabi, 
concentrarea potențialelor endogene într-o 
abordare orizontală în cazul regiunilor mai 
înstărite) și refuză această categorie 
intermediară;
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Or. en

Amendamentul 287
Sabine Verheyen, Petru Constantin Luhan, Joachim Zeller

Propunere de rezoluție
Punctul 23a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. își exprimă temerea cu privire la 
faptul că acea categoria intermediară 
propusă de Comisie va avea viață lungă, 
fiind astfel în dezavantajul celorlalte 
regiuni; solicită, prin urmare, elaborarea 
de norme tranzitorii temporare și 
degresive și limitarea acestora la regiunile 
care, în prezent, sunt eligibile pentru 
obiectivul de convergență;

Or. de

Amendamentul 288
Sophie Auconie

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. este în mod clar de părere că obiectivul
3 al cooperării „teritoriale” trebuie 
consolidat la toate granițele interioare ale 
UE și la cele trei dimensiuni ale sale 
(transfrontalieră, inter-regională, 
transnațională), și solicită ca partea din 
fondul structural să fie ridicată la 7 %; 
subliniază valoarea pozițională a regiunilor 
de frontieră în vederea realizării 
obiectivelor UE 2020; consideră drept 
necesară o relație întărită cu rețelele TEN 
conform priorităților europene, cum ar fi cu 
infrastructurile transfrontaliere și solicită o 
ofertă suplimentară adecvată de 
subvenționare pentru toate zonele de 

24. este în mod clar de părere că obiectivul
„cooperare teritorială” trebuie consolidat 
la toate granițele interioare ale UE și la 
cele trei dimensiuni ale sale 
(transfrontalieră, interregională, 
transnațională), și solicită ca nivelul 
contribuției din partea FEDER la 
atingerea acestui obiectiv să fie ridicat la 
7 % din bugetul total al politicii de 
coeziune; subliniază valoarea pozițională a 
regiunilor de frontieră în vederea realizării 
obiectivelor UE 2020; consideră drept 
necesară o relație întărită cu rețelele TEN 
conform priorităților europene, cum ar fi cu 
infrastructurile transfrontaliere și solicită o 
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frontieră; ofertă suplimentară adecvată de 
subvenționare pentru toate zonele de 
frontieră;

Or. fr

Amendamentul 289
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. este în mod clar de părere că obiectivul 
3 al cooperării „teritoriale” trebuie 
consolidat la toate granițele interioare ale 
UE și la cele trei dimensiuni ale sale 
(transfrontalieră, inter-regională, 
transnațională), și solicită ca partea din 
fondul structural să fie ridicată la 7 %; 
subliniază valoarea pozițională a regiunilor 
de frontieră în vederea realizării 
obiectivelor UE 2020; consideră drept 
necesară o relație întărită cu rețelele TEN 
conform priorităților europene, cum ar fi 
cu infrastructurile transfrontaliere și 
solicită o ofertă suplimentară adecvată de 
subvenționare pentru toate zonele de 
frontieră;

24. este în mod clar de părere că obiectivul 
3 al cooperării „teritoriale” reprezintă cea 
mai importantă valoare adăugată 
europeană și, astfel, trebuie consolidat la 
toate granițele interioare ale UE și la cele 
trei dimensiuni ale sale (transfrontalieră, 
interregională, transnațională), și solicită 
ca partea din fondul structural să fie 
ridicată la 7 %; subliniază valoarea 
pozițională a regiunilor de frontieră pentru 
integrarea Uniunii Europene și 
consolidarea coeziunii dincolo de 
frontierele naționale; subliniază 
importanța acoperirii diferențelor dintre 
diferitele tipuri de infrastructură 
sustenabile în vederea realizării 
obiectivelor UE 2020; solicită o rată de 
cofinanțare pentru toate fondurile din 
toate programele mai mare cu 10 puncte 
procentuale ca bonus promoțional pentru 
coeziunea teritorială, din cauza costurilor 
suplimentare implicate de procedurile 
decizionale complexe aferente proiectelor 
multilaterale; subliniază valoarea 
adăugată a GECT și susține dezvoltarea 
acestora;

Or. en
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Amendamentul 290
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. este în mod clar de părere că obiectivul
3 al cooperării „teritoriale” trebuie 
consolidat la toate granițele interioare ale
UE și la cele trei dimensiuni ale sale 
(transfrontalieră, inter-regională, 
transnațională), și solicită ca partea din
fondul structural să fie ridicată la 7 %; 
subliniază valoarea pozițională a 
regiunilor de frontieră în vederea realizării 
obiectivelor UE 2020; consideră drept 
necesară o relație întărită cu rețelele TEN 
conform priorităților europene, cum ar fi 
cu infrastructurile transfrontaliere și 
solicită o ofertă suplimentară adecvată de 
subvenționare pentru toate zonele de 
frontieră;

24. este în mod clar de părere că obiectivul 
cooperării „teritoriale” trebuie consolidat la 
toate granițele UE și la cele trei dimensiuni 
ale sale (transfrontalieră, inter-regională, 
transnațională), și solicită creșterea părții 
alocate din fondul structural; subliniază 
valoarea acestuia în vederea realizării 
obiectivelor UE 2020; 

Or. es

Amendamentul 291
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. este în mod clar de părere că obiectivul 
3 al cooperării „teritoriale” trebuie 
consolidat la toate granițele interioare ale 
UE și la cele trei dimensiuni ale sale 
(transfrontalieră, inter-regională, 
transnațională), și solicită ca partea din 
fondul structural să fie ridicată la 7 %; 
subliniază valoarea pozițională a regiunilor 
de frontieră în vederea realizării 
obiectivelor UE 2020; consideră drept 
necesară o relație întărită cu rețelele TEN 

24. este în mod clar de părere că obiectivul 
3 al cooperării „teritoriale” trebuie 
consolidat la toate granițele interioare ale 
UE și la cele trei dimensiuni ale sale 
(transfrontalieră, interregională, 
transnațională), și solicită ca partea din 
fondul structural să fie ridicată la 7 % și 
alocată mai degrabă programelor decât 
statelor membre; prin urmare, aceasta nu 
ar trebui să facă obiectul normei privind 
plafonarea; subliniază valoarea pozițională 
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conform priorităților europene, cum ar fi cu 
infrastructurile transfrontaliere și solicită o 
ofertă suplimentară adecvată de 
subvenționare pentru toate zonele de 
frontieră;

a regiunilor de frontieră în vederea 
realizării obiectivelor UE 2020; consideră 
drept necesară o relație întărită cu rețelele 
TEN conform priorităților europene, cum 
ar fi cu infrastructurile transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 292
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. este în mod clar de părere că obiectivul 
3 al cooperării „teritoriale” trebuie 
consolidat la toate granițele interioare ale 
UE și la cele trei dimensiuni ale sale 
(transfrontalieră, inter-regională, 
transnațională), și solicită ca partea din 
fondul structural să fie ridicată la 7 %; 
subliniază valoarea pozițională a regiunilor 
de frontieră în vederea realizării 
obiectivelor UE 2020; consideră drept 
necesară o relație întărită cu rețelele TEN 
conform priorităților europene, cum ar fi cu 
infrastructurile transfrontaliere și solicită o 
ofertă suplimentară adecvată de 
subvenționare pentru toate zonele de
frontieră;

24. este de părere că obiectivul 3 al 
cooperării „teritoriale” trebuie consolidat la 
toate granițele interioare ale UE și la cele 
trei dimensiuni ale sale (transfrontalieră, 
inter-regională, transnațională); subliniază 
valoarea pozițională a regiunilor de 
frontieră în vederea realizării obiectivelor 
UE 2020; consideră drept necesară o relație 
întărită cu rețelele TEN conform 
priorităților europene, cum ar fi cu 
infrastructurile transfrontaliere;

Or. it

Amendamentul 293
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Philippe Boulland, Markus Pieper, 
Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 24
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. este în mod clar de părere că obiectivul 
3 al cooperării „teritoriale” trebuie 
consolidat la toate granițele interioare ale 
UE și la cele trei dimensiuni ale sale 
(transfrontalieră, inter-regională, 
transnațională), și solicită ca partea din 
fondul structural să fie ridicată la 7 %; 
subliniază valoarea pozițională a regiunilor 
de frontieră în vederea realizării 
obiectivelor UE 2020; consideră drept 
necesară o relație întărită cu rețelele TEN 
conform priorităților europene, cum ar fi cu 
infrastructurile transfrontaliere și solicită o 
ofertă suplimentară adecvată de 
subvenționare pentru toate zonele de 
frontieră;

24. este în mod clar de părere că obiectivul 
3 al cooperării „teritoriale” trebuie 
consolidat la toate granițele interioare ale 
UE și la cele trei dimensiuni ale sale 
(transfrontalieră, interregională, 
transnațională), și solicită ca partea din 
fondul structural să fie ridicată la 7 %; 
solicită ca alocarea fondurilor pentru 
fiecare program de cooperare teritorială 
să se realizeze pe baza unor criterii 
armonizate în vederea satisfacerii, în mod 
strategic și integrat, a nevoilor și 
specificităților fiecărui teritoriu și fiecărei 
arii geografice vizate; subliniază valoarea 
pozițională a regiunilor de frontieră în 
vederea realizării obiectivelor UE 2020; 
consideră drept necesară o relație mai 
coordonată a rețelelor TEN și sporirea 
subvențiilor acestora conform priorităților 
europene, cum ar fi cu infrastructurile 
transfrontaliere și solicită o ofertă 
suplimentară adecvată de subvenționare 
pentru toate zonele de frontieră;

Or. fr

Amendamentul 294
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. este în mod clar de părere că obiectivul 
3 al cooperării „teritoriale” trebuie 
consolidat la toate granițele interioare ale 
UE și la cele trei dimensiuni ale sale 
(transfrontalieră, inter-regională, 
transnațională), și solicită ca partea din 
fondul structural să fie ridicată la 7 %; 
subliniază valoarea pozițională a regiunilor 
de frontieră în vederea realizării 

24. este în mod clar de părere că obiectivul 
3 al cooperării „teritoriale” trebuie 
consolidat la toate granițele interioare ale 
UE și la cele trei dimensiuni ale sale 
(transfrontalieră, interregională, 
transnațională), și solicită ca partea din 
fondul structural să fie majorată; 
subliniază valoarea pozițională a regiunilor 
de frontieră în vederea realizării 
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obiectivelor UE 2020; consideră drept 
necesară o relație întărită cu rețelele TEN 
conform priorităților europene, cum ar fi cu 
infrastructurile transfrontaliere și solicită o 
ofertă suplimentară adecvată de 
subvenționare pentru toate zonele de 
frontieră;

obiectivelor UE 2020; consideră drept 
necesară o relație întărită cu rețelele TEN 
conform priorităților europene, cum ar fi cu 
infrastructurile transfrontaliere și solicită o 
ofertă suplimentară adecvată de 
subvenționare pentru toate zonele de 
frontieră;

Or. en

Amendamentul 295
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. este în mod clar de părere că obiectivul 
3 al cooperării „teritoriale” trebuie 
consolidat la toate granițele interioare ale 
UE și la cele trei dimensiuni ale sale 
(transfrontalieră, inter-regională, 
transnațională), și solicită ca partea din 
fondul structural să fie ridicată la 7 %; 
subliniază valoarea pozițională a regiunilor 
de frontieră în vederea realizării 
obiectivelor UE 2020; consideră drept 
necesară o relație întărită cu rețelele TEN 
conform priorităților europene, cum ar fi cu 
infrastructurile transfrontaliere și solicită o 
ofertă suplimentară adecvată de 
subvenționare pentru toate zonele de 
frontieră;

24. este în mod clar de părere că obiectivul 
3 al cooperării „teritoriale” trebuie 
consolidat la toate granițele interioare ale 
UE și la cele trei dimensiuni ale sale 
(transfrontalieră, inter-regională, 
transnațională), și solicită ca partea din 
fondul structural să fie ridicată la 10 %; 
subliniază valoarea pozițională a regiunilor 
de frontieră în vederea realizării 
obiectivelor UE 2020; consideră drept 
necesară o relație întărită cu rețelele TEN 
conform priorităților europene, cum ar fi cu 
infrastructurile transfrontaliere și solicită o 
ofertă suplimentară adecvată de 
subvenționare pentru toate zonele de 
frontieră;

Or. de

Amendamentul 296
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 24
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. este în mod clar de părere că obiectivul 
3 al cooperării „teritoriale” trebuie 
consolidat la toate granițele interioare ale 
UE și la cele trei dimensiuni ale sale 
(transfrontalieră, inter-regională, 
transnațională), și solicită ca partea din 
fondul structural să fie ridicată la 7 %; 
subliniază valoarea pozițională a regiunilor 
de frontieră în vederea realizării 
obiectivelor UE 2020; consideră drept 
necesară o relație întărită cu rețelele TEN 
conform priorităților europene, cum ar fi cu 
infrastructurile transfrontaliere și solicită o 
ofertă suplimentară adecvată de 
subvenționare pentru toate zonele de 
frontieră;

24. este în mod clar de părere că obiectivul 
3 al cooperării „teritoriale” trebuie 
consolidat la toate granițele interioare ale 
UE și la cele trei dimensiuni ale sale 
(transfrontalieră, inter-regională, 
transnațională), și solicită ca partea din 
fondul structural să fie ridicată la 10 %; 
subliniază valoarea pozițională a regiunilor 
de frontieră în vederea realizării 
obiectivelor UE 2020 și apreciază rolul pe 
care regiunile situate la frontieră cu cel 
puțin 2 state non-membre UE îl au în 
susținerea obiectivelor politicii de 
vecinătate; consideră drept necesară o 
relație întărită cu rețelele TEN conform 
priorităților europene, cum ar fi cu 
infrastructurile transfrontaliere și solicită o 
ofertă suplimentară adecvată de 
subvenționare pentru toate zonele de 
frontieră;

Or. ro

Amendamentul 297
Elie Hoarau, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. este în mod clar de părere că obiectivul 
3 al cooperării „teritoriale” trebuie 
consolidat la toate granițele interioare ale 
UE și la cele trei dimensiuni ale sale 
(transfrontalieră, inter-regională, 
transnațională), și solicită ca partea din 
fondul structural să fie ridicată la 7 %; 
subliniază valoarea pozițională a regiunilor 
de frontieră în vederea realizării 
obiectivelor UE 2020; consideră drept 
necesară o relație întărită cu rețelele TEN 
conform priorităților europene, cum ar fi cu 

24. este în mod clar de părere că obiectivul 
3 al cooperării „teritoriale” trebuie 
consolidat la toate granițele interioare ale 
UE și la cele trei dimensiuni ale sale 
(transfrontalieră, interregională, 
transnațională), și solicită ca partea din 
fondul structural să fie ridicată la 7 %; 
solicită Comisiei să rezerve o parte din 
această majorare pentru proiecte 
destinate unor strategii consolidate de 
cooperare între regiuni, corespunzând 
diferitelor obiective (între regiunile vizate 
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infrastructurile transfrontaliere și solicită o 
ofertă suplimentară adecvată de 
subvenționare pentru toate zonele de 
frontieră;

de obiectivele 3 și 2, regiunile vizate de 
obiectivele 3 și 1 și regiunile vizate de 
obiectivele 2 și 1), precum și pentru 
proiecte destinate exclusiv consolidării 
cooperării dintre regiunile aferente 
obiectivului 1; subliniază valoarea 
pozițională a regiunilor de frontieră în 
vederea realizării obiectivelor UE 2020; 
consideră drept necesară o relație întărită 
cu rețelele TEN conform priorităților 
europene, cum ar fi cu infrastructurile 
transfrontaliere și solicită o ofertă 
suplimentară adecvată de subvenționare 
pentru toate zonele de frontieră;

Or. en

Amendamentul 298
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. este în mod clar de părere că obiectivul 
3 al cooperării „teritoriale” trebuie 
consolidat la toate granițele interioare ale 
UE și la cele trei dimensiuni ale sale 
(transfrontalieră, inter-regională, 
transnațională), și solicită ca partea din 
fondul structural să fie ridicată la 7 %; 
subliniază valoarea pozițională a regiunilor 
de frontieră în vederea realizării 
obiectivelor UE 2020; consideră drept 
necesară o relație întărită cu rețelele TEN 
conform priorităților europene, cum ar fi cu 
infrastructurile transfrontaliere și solicită o 
ofertă suplimentară adecvată de 
subvenționare pentru toate zonele de 
frontieră;

24. este în mod clar de părere că obiectivul 
3 al cooperării „teritoriale” trebuie 
consolidat la toate granițele interioare ale 
UE și la cele trei dimensiuni ale sale 
(transfrontalieră, interregională, 
transnațională), și solicită ca partea din 
fondul structural să fie ridicată la 7 %; 
subliniază valoarea pozițională a regiunilor 
de frontieră în vederea realizării
obiectivelor UE 2020; consideră drept 
necesară o relație întărită cu rețelele TEN 
conform priorităților europene, cum ar fi cu 
infrastructurile transfrontaliere și solicită o 
ofertă suplimentară adecvată de 
subvenționare pentru toate zonele de 
frontieră; solicită simplificarea normelor 
de aplicare care reglementează 
programele aferente obiectivului 3 pe 
baza principiului proporționalității, 
precum și elaborarea unui set comun de 
norme de eligibilitate, toate acestea 
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reprezentând condiții prealabile pentru ca 
aceste programe să devină mai eficiente și 
mai vizibile;

Or. en

Amendamentul 299
Manfred Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. este în mod clar de părere că obiectivul 
3 al cooperării „teritoriale” trebuie 
consolidat la toate granițele interioare ale 
UE și la cele trei dimensiuni ale sale 
(transfrontalieră, inter-regională, 
transnațională), și solicită ca partea din 
fondul structural să fie ridicată la 7 %; 
subliniază valoarea pozițională a regiunilor 
de frontieră în vederea realizării 
obiectivelor UE 2020; consideră drept 
necesară o relație întărită cu rețelele TEN 
conform priorităților europene, cum ar fi cu 
infrastructurile transfrontaliere și solicită o 
ofertă suplimentară adecvată de 
subvenționare pentru toate zonele de 
frontieră;

24. este în mod clar de părere că obiectivul 
3 al cooperării „teritoriale” trebuie 
consolidat la toate granițele interioare ale 
UE și la cele trei dimensiuni ale sale 
(transfrontalieră, inter-regională, 
transnațională), și solicită ca partea din 
fondul structural să fie ridicată la 7 %; 
subliniază valoarea pozițională a regiunilor 
de frontieră în vederea realizării 
obiectivelor UE 2020; consideră drept 
necesară o relație întărită cu rețelele TEN 
conform priorităților europene, cum ar fi cu 
infrastructurile transfrontaliere și solicită o 
ofertă suplimentară adecvată de 
subvenționare pentru toate zonele de 
frontieră; subliniază participarea susținută 
a factorilor decizionali la nivel local, 
întrucât doar în acest mod programele pot 
fi vitalizate;

Or. de

Amendamentul 300
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 24
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. este în mod clar de părere că obiectivul 
3 al cooperării „teritoriale” trebuie 
consolidat la toate granițele interioare ale
UE și la cele trei dimensiuni ale sale 
(transfrontalieră, inter-regională, 
transnațională), și solicită ca partea din 
fondul structural să fie ridicată la 7 %; 
subliniază valoarea pozițională a regiunilor 
de frontieră în vederea realizării 
obiectivelor UE 2020; consideră drept 
necesară o relație întărită cu rețelele TEN
conform priorităților europene, cum ar fi cu 
infrastructurile transfrontaliere și solicită o 
ofertă suplimentară adecvată de 
subvenționare pentru toate zonele de 
frontieră;

24. este în mod clar de părere că obiectivul 
3 al cooperării „teritoriale” trebuie 
consolidat la toate granițele interioare ale 
UE și la cele trei dimensiuni ale sale 
(transfrontalieră, interregională, 
transnațională), și solicită ca partea din 
fondul structural să fie ridicată la 7 %; 
subliniază valoarea pozițională a regiunilor 
de frontieră în vederea realizării 
obiectivelor UE 2020; consideră drept 
necesară o relație întărită cu rețelele 
transeuropene, în special cele de transport 
și energetice, conform priorităților 
europene, cum ar fi cu infrastructurile 
transfrontaliere și solicită o ofertă 
suplimentară adecvată de subvenționare 
pentru toate zonele de frontieră;

Or. fr

Amendamentul 301
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. este în mod clar de părere că obiectivul 
3 al cooperării „teritoriale” trebuie 
consolidat la toate granițele interioare ale
UE și la cele trei dimensiuni ale sale 
(transfrontalieră, inter-regională, 
transnațională), și solicită ca partea din 
fondul structural să fie ridicată la 7 %; 
subliniază valoarea pozițională a regiunilor 
de frontieră în vederea realizării 
obiectivelor UE 2020; consideră drept 
necesară o relație întărită cu rețelele TEN
conform priorităților europene, cum ar fi cu 
infrastructurile transfrontaliere și solicită o 
ofertă suplimentară adecvată de 
subvenționare pentru toate zonele de 

24. este în mod clar de părere că obiectivul 
3 al cooperării „teritoriale” trebuie 
consolidat la toate granițele UE și la cele 
trei dimensiuni ale sale (transfrontalieră, 
interregională, transnațională), și solicită 
ca partea din fondul structural să fie 
ridicată la 7 %; subliniază valoarea 
pozițională a regiunilor de frontieră în 
vederea realizării obiectivelor UE 2020; 
consideră drept necesară o relație întărită 
cu rețelele transeuropene, mai ales cele de 
transport și energetice, conform 
priorităților europene, cum ar fi cu 
infrastructurile transfrontaliere și solicită o 
ofertă suplimentară adecvată de 
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frontieră; subvenționare pentru toate zonele de 
frontieră;

Or. fr

Amendamentul 302
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Sophie Auconie

Propunere de rezoluție
Punctul 24a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. consideră că GECT reprezintă un 
instrument de guvernanță teritorială unic 
și de înaltă valoare, care răspunde 
nevoilor de cooperare structurată și că 
acesta trebuie să fie promovat ca 
instrument de instituire de sisteme pentru 
guvernanța transfrontalieră, asigurând 
implicarea în diferite politici la nivel 
regional și local;

Or. en

Amendamentul 303
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. consideră că noi fonduri tematice 
(climă, energie, transport) ar submina 
bunul principiu al responsabilității 
împărțite și ar pune în pericol transpunerea 
obiectivelor UE 2020;

25. consideră că noi fonduri tematice 
(climă, energie, transport) ar submina 
bunul principiu al responsabilității 
împărțite și programele de dezvoltare 
integrată și ar pune în pericol transpunerea 
obiectivelor UE 2020;

Or. en



AM\865326RO.doc 15/156 PE464.689v01-00

RO

Amendamentul 304
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. consideră că noi fonduri tematice 
(climă, energie, transport) ar submina 
bunul principiu al responsabilității 
împărțite și ar pune în pericol transpunerea 
obiectivelor UE 2020;

25. consideră că noi fonduri tematice 
(climă, energie, transport) ar submina 
bunul principiu al responsabilității 
împărțite și ar pune în pericol 
disponibilitatea sinergiilor, eficiența 
intervențiilor și, astfel, contribuția 
regiunilor la transpunerea obiectivelor 
UE 2020;

Or. en

Amendamentul 305
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute, 
Helmut Scholz, Gabriele Zimmer

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. consideră că noi fonduri tematice 
(climă, energie, transport) ar submina 
bunul principiu al responsabilității 
împărțite și ar pune în pericol 
transpunerea obiectivelor UE 2020;

25. consideră că noi fonduri tematice 
(climă, energie, transport) ar submina 
bunul principiu al responsabilității 
împărțite și ar pune în pericol contribuția 
la realizarea obiectivelor politicii de 
coeziune;

Or. en

Amendamentul 306
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 25
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. consideră că noi fonduri tematice 
(climă, energie, transport) ar submina 
bunul principiu al responsabilității 
împărțite și ar pune în pericol transpunerea 
obiectivelor UE 2020;

25. consideră că noi fonduri tematice 
(climă, energie, transport) ar submina 
bunul principiu al responsabilității 
împărțite și ar pune în pericol transpunerea 
politicii europene de coeziune;

Or. es

Amendamentul 307
Juozas Imbrasas

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. consideră că noi fonduri tematice 
(climă, energie, transport) ar submina 
bunul principiu al responsabilității 
împărțite și ar pune în pericol transpunerea 
obiectivelor UE 2020;

25. respinge ferm orice propuneri de 
naționalizare sau de sectorizare a politicii 
de coeziune; consideră că noi fonduri 
tematice (climă, energie, transport) ar 
submina bunul principiu al responsabilității 
împărțite și ar pune în pericol transpunerea 
obiectivelor UE 2020;

Or. lt

Amendamentul 308
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită ca FSE, ca parte integrantă a 
politicii de coeziune, să întărească în 
continuare integrarea socială, creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă; 
vede în FSE cel mai important instrument 
politic al UE de pe piața forței de muncă și 

26. solicită ca FSE să rămână sub 
auspiciile politicii de coeziune; arată rolul 
special al acestuia ca cel mai important 
instrument pentru politicile vizând piața
forței de muncă și ocuparea forței de 
muncă și pentru coeziunea socială a 
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pentru ocuparea forței de muncă; acordă 
o importanță deosebită susținerii 
calificării și mobilității, egalității de șanse 
a ambelor genuri, integrării persoanelor 
dezavantajate, precum și susținerea IMM-
urilor;

tuturor regiunilor, în special datorită 
contribuției sale la integrarea socială și 
promovarea ocupării forței de muncă, a 
educației, formării și învățării pe tot 
parcursul vieții, la tranziția către 
economii sustenabile și la combaterea 
sărăciei; subliniază că acest fapt nu poate 
fi realizat numai de către autoritățile 
publice, și că în special actorii privați, 
inclusiv societăți din economia socială, 
joacă un rol esențial în ceea ce privește 
integrarea socială; solicită un rol mai 
important al abordării teritoriale, pentru a 
spori eficiența și vizibilitatea intervențiilor 
sale;

Or. en

Amendamentul 309
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită ca FSE, ca parte integrantă a 
politicii de coeziune, să întărească în 
continuare integrarea socială, creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă; 
vede în FSE cel mai important instrument 
politic al UE de pe piața forței de muncă 
și pentru ocuparea forței de muncă; 
acordă o importanță deosebită susținerii 
calificării și mobilității, egalității de șanse 
a ambelor genuri, integrării persoanelor 
dezavantajate, precum și susținerea IMM-
urilor;

26. constată că FSE joacă un rol central 
în cadrul politicii privind incluziunea 
socială, piața forței de muncă și ocuparea 
forței de muncă; solicită ca FSE, ca parte 
integrantă a politicii de coeziune, să 
întărească în continuare incluziunea
socială, să îmbunătățească gradul de 
ocupare a forței de muncă și oportunitățile 
de locuri de muncă, să promoveze 
formarea lucrătorilor și adaptarea 
competențelor acestora la cererea de pe 
piața muncii astfel încât lucrătorii să 
poată fi mai bine integrați pe piața 
muncii, să promoveze egalitatea de gen, 
să integreze persoanele dezavantajate și să 
susțină dezvoltarea economiei sociale, 
precum și a IMM-urilor;

Or. en



PE464.689v01-00 18/156 AM\865326RO.doc

RO

Amendamentul 310
Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Sophie Auconie

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită ca FSE, ca parte integrantă a 
politicii de coeziune, să întărească în 
continuare integrarea socială, creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă; 
vede în FSE cel mai important instrument 
politic al UE de pe piața forței de muncă și 
pentru ocuparea forței de muncă; acordă o
importanță deosebită susținerii calificării și 
mobilității, egalității de șanse a ambelor 
genuri, integrării persoanelor 
dezavantajate, precum și susținerea IMM-
urilor;

26. solicită ca FSE, ca parte integrantă a 
politicii de coeziune, să întărească în 
continuare integrarea socială, creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă; 
vede în FSE cel mai important instrument 
politic al UE de pe piața forței de muncă și 
pentru ocuparea forței de muncă; acordă o 
importanță deosebită susținerii calificării și 
mobilității, favorizând formarea în funcție 
de nevoile locale, egalității de șanse a 
ambelor genuri și a persoanelor cu 
handicap, integrării și reintegrării sociale 
a persoanelor dezavantajate, precum și 
susținerii IMM-urilor și a antreprenorilor 
independenți;

Or. fr

Amendamentul 311
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită ca FSE, ca parte integrantă a 
politicii de coeziune, să întărească în 
continuare integrarea socială, creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă; 
vede în FSE cel mai important instrument 
politic al UE de pe piața forței de muncă și 
pentru ocuparea forței de muncă; acordă o 
importanță deosebită susținerii calificării și 
mobilității, egalității de șanse a ambelor 
genuri, integrării persoanelor 

26. solicită ca FSE, ca parte integrantă a 
politicii de coeziune, să fie aplicat într-o 
măsură mai mare la nivel teritorial în 
vederea sporirii eficienței și vizibilității 
acesteia în cadrul intervențiilor sale, 
precum și în ceea ce privește destinațiile 
politicilor finanțate de acesta; reamintește 
faptul că acesta întărește în continuare 
integrarea socială, creșterea economică și 
ocuparea forței de muncă; vede în FSE cel 
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dezavantajate, precum și susținerea IMM-
urilor;

mai important instrument politic al UE de 
pe piața forței de muncă și pentru ocuparea 
forței de muncă; acordă o importanță 
deosebită susținerii calificării și mobilității, 
egalității de șanse a ambelor genuri, 
integrării persoanelor dezavantajate, 
precum și susținerii IMM-urilor;

Or. fr

Amendamentul 312
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl, Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită ca FSE, ca parte integrantă a 
politicii de coeziune, să întărească în 
continuare integrarea socială, creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă; 
vede în FSE cel mai important instrument 
politic al UE de pe piața forței de muncă și 
pentru ocuparea forței de muncă; acordă o 
importanță deosebită susținerii calificării și 
mobilității, egalității de șanse a ambelor 
genuri, integrării persoanelor 
dezavantajate, precum și susținerea IMM-
urilor;

26. solicită ca FSE, ca parte integrantă a 
politicii de coeziune, să întărească în 
continuare integrarea socială, creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă; 
vede în FSE cel mai important instrument 
politic al UE de pe piața forței de muncă și 
pentru ocuparea forței de muncă; acordă o 
importanță deosebită susținerii calificării și 
mobilității, egalității de șanse a ambelor 
genuri, integrării persoanelor 
dezavantajate, precum și susținerii
serviciilor sociale, incluziunii sociale și a 
IMM-urilor; reiterează nevoia ca FSE să 
rămână o componentă-cheie a politicii de 
coeziune, acționând împreună cu FEDER 
în vederea satisfacerii nevoilor de 
dezvoltare ale regiunilor;

Or. en

Amendamentul 313
Alain Cadec, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland, 
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 27
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. evidențiază sinergiile abordărilor 
integrative, mai ales conectarea FSE cu 
FEDER și solicită, referitor la planificarea 
integrată de dezvoltare, posibilitatea 
facilitării finanțării încrucișate între cele 
două fonduri;

27. evidențiază sinergiile abordărilor 
integrative, mai ales conectarea FSE cu 
FEDER și solicită, referitor la planificarea 
integrată de dezvoltare, posibilitatea 
facilitării finanțării încrucișate între cele 
două fonduri; solicită, în plus, crearea 
unor sinergii mai eficiente între FED și 
FEDER;

Or. fr

Amendamentul 314
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. evidențiază sinergiile abordărilor 
integrative, mai ales conectarea FSE cu 
FEDER și solicită, referitor la planificarea 
integrată de dezvoltare, posibilitatea 
facilitării finanțării încrucișate între cele 
două fonduri;

27. evidențiază sinergiile abordărilor 
integrative, mai ales conectarea FSE cu 
FEDER și solicită, referitor la planificarea 
integrată de dezvoltare, posibilitatea 
facilitării finanțării încrucișate între cele 
două fonduri; susține introducerea unei 
opțiuni privind programele operaționale 
multifond, ceea ce ar facilita în 
continuare abordările integrate;

Or. en

Amendamentul 315
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. evidențiază sinergiile abordărilor 
integrative, mai ales conectarea FSE cu 

27. evidențiază sinergiile abordărilor 
integrative, mai ales conectarea FSE cu 
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FEDER și solicită, referitor la planificarea 
integrată de dezvoltare, posibilitatea 
facilitării finanțării încrucișate între cele 
două fonduri;

FEDER și solicită, referitor la planificarea 
integrată de dezvoltare, posibilitatea 
facilitării finanțării încrucișate între cele 
două fonduri și acceptarea opțiunii 
programelor multifond;

Or. en

Amendamentul 316
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. evidențiază sinergiile abordărilor 
integrative, mai ales conectarea FSE cu 
FEDER și solicită, referitor la planificarea 
integrată de dezvoltare, posibilitatea 
facilitării finanțării încrucișate între cele 
două fonduri;

27. evidențiază sinergiile abordărilor 
integrative ale dezvoltării la nivel local și 
regional, mai ales conectarea FSE cu 
FEDER și solicită, referitor la planificarea 
integrată de dezvoltare, posibilitatea 
facilitării finanțării încrucișate între cele 
două fonduri;

Or. en

Amendamentul 317
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. evidențiază sinergiile abordărilor 
integrative, mai ales conectarea FSE cu 
FEDER și solicită, referitor la planificarea 
integrată de dezvoltare, posibilitatea 
facilitării finanțării încrucișate între cele 
două fonduri;

27. evidențiază sinergiile abordărilor 
integrative, mai ales conectarea FSE cu 
FEDER și solicită, referitor la planificarea 
integrată de dezvoltare, norme comune 
privind eligibilitatea și posibilitatea 
sporirii și a facilitării finanțării încrucișate 
între cele două fonduri;

Or. en
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Amendamentul 318
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. evidențiază sinergiile abordărilor 
integrative, mai ales conectarea FSE cu 
FEDER și solicită, referitor la planificarea 
integrată de dezvoltare, posibilitatea 
facilitării finanțării încrucișate între cele 
două fonduri;

27. evidențiază sinergiile abordărilor 
integrative, mai ales conectarea FSE cu 
FEDER și solicită, referitor la planificarea 
integrată de dezvoltare specifică fiecărei 
zone, posibilitatea facilitării finanțării 
încrucișate între cele două fonduri;

Or. en

Amendamentul 319
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. evidențiază sinergiile abordărilor 
integrative, mai ales conectarea FSE cu 
FEDER și solicită, referitor la planificarea 
integrată de dezvoltare, posibilitatea 
facilitării finanțării încrucișate între cele 
două fonduri;

27. evidențiază sinergiile abordărilor 
integrative, mai ales conectarea FSE cu 
FEDER și solicită, referitor la planificarea 
integrată de dezvoltare specifică fiecărei 
zone, posibilitatea facilitării finanțării 
încrucișate între cele două fonduri;

Or. en

Amendamentul 320
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen, Joachim 
Zeller, Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 27a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. solicită, pentru creșterea sinergiilor, 
o integrare mai mare a politicilor 
sectoriale (transport, energie, cercetare, 
mediu, educație) în cadrul politicii de 
coeziune și structurale, determinând o 
mai mare eficiență și o mai bună 
coordonare între fondurile structurale, 
PCI și programele-cadru de cercetare și 
dezvoltare; sugerează că programele 
multifond ar putea contribui la activitate 
într-un mod mai integrat și ar spori 
eficiența dintre diferite fonduri; consideră 
parteneriatele naționale/regionale de 
dezvoltare ca fiind instrumente adecvate 
pentru a reuni diverse politici; din acest 
punct de vedere, subliniază nevoia 
stabilirii de obiective clare și a evaluării 
atingerii obiectivelor de către statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 321
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Propunere de rezoluție
Punctul 27c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27c. propune ca politicile de cercetare și 
dezvoltare să fie teritorializate; prin 
urmare, subliniază importanța adaptării 
politicii de coeziune și a politicilor de 
cercetare și dezvoltare la nevoile specifice 
ale teritoriilor; dată fiind implicarea mai 
puternică a autorităților locale și 
regionale în elaborarea și executarea 
fondurilor de dezvoltare regionale și în 
programele de cercetare și inovare, devine 
esențială constatarea imposibilității 
aplicării aceleiași strategii pentru 
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dezvoltarea tuturor regiunilor;

Or. en

Amendamentul 322
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. solicită un cadru strategic comun
pentru FEDR, FSE, fondul de coeziune, 
FEADR și FEP pentru perioada de 
subvenționare după 2013; este de părere că 
modelul abordării legislative unitare 
(administrare, eligibilitatea pentru 
subvenții, audit, regulamentele de 
raportare) trebuie consolidat în continuare 
printr-o directivă cadru comună;

28. solicită un cadru strategic comun
pentru FEDR, FSE, fondul de coeziune, 
FEADR și FEP pentru perioada de 
subvenționare după 2013; este de părere că 
modelul abordării legislative unitare 
(administrare, eligibilitatea pentru 
subvenții, audit, regulamentele de 
raportare) trebuie consolidat în continuare;

Or. en

Amendamentul 323
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. solicită un cadru strategic comun
pentru FEDR, FSE, fondul de coeziune, 
FEADR și FEP pentru perioada de 
subvenționare după 2013; este de părere că 
modelul abordării legislative unitare 
(administrare, eligibilitatea pentru 
subvenții, audit, regulamentele de 
raportare) trebuie consolidat în continuare 
printr-o directivă cadru comună;

28. solicită un cadru strategic comun
pentru FEDR, FSE, fondul de coeziune, 
programele-cadru, FEADR și FEP pentru 
perioada de subvenționare după 2013; este 
de părere că modelul abordării legislative 
unitare (administrare, eligibilitatea pentru 
subvenții, audit, regulamentele de 
raportare) trebuie consolidat în continuare 
printr-o directivă cadru comună; 
subliniază, din acest punct de vedere, 
importanța colaborării dintre diferitele 
fonduri în vederea obținerii de rezultate; 
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solicită Comisiei să efectueze ajustările 
adecvate, astfel încât fondurile relevante 
să se completeze reciproc, atunci când 
este posibil;

Or. en

Amendamentul 324
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. solicită un cadru strategic comun
pentru FEDR, FSE, fondul de coeziune, 
FEADR și FEP pentru perioada de 
subvenționare după 2013; este de părere că 
modelul abordării legislative unitare 
(administrare, eligibilitatea pentru 
subvenții, audit, regulamentele de 
raportare) trebuie consolidat în continuare 
printr-o directivă cadru comună;

28. solicită un cadru strategic comun
pentru FEDR, FSE, fondul de coeziune, 
FEADR și FEP pentru perioada de 
subvenționare după 2013; este de părere că 
modelul abordării legislative unitare 
(administrare, eligibilitatea pentru 
subvenții, audit, regulamentele de 
raportare) trebuie consolidat în continuare 
printr-o directivă-cadru comună;
reamintește preocuparea sa constantă 
vizând favorizarea celor mai simple 
proceduri și a celor care sunt cel mai bine 
controlate de actorii locali;

Or. fr

Amendamentul 325
Sophie Auconie

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. solicită un cadru strategic comun
pentru FEDR, FSE, fondul de coeziune, 
FEADR și FEP pentru perioada de 
subvenționare după 2013; este de părere că 
modelul abordării legislative unitare 

28. (Nu privește versiunea în limba 
română.)
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(administrare, eligibilitatea pentru 
subvenții, audit, regulamentele de 
raportare) trebuie consolidat în continuare 
printr-o directivă cadru comună;

Or. fr

Amendamentul 326
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 28a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. solicită adoptarea, de către Consiliu 
și Parlament, a unui nou cadru strategic 
comun, în conformitate cu procedura 
legislativă obișnuită, în temeiul 
articolului 177 din TFUE;

Or. en

Amendamentul 327
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. stimulează verificarea reîncadrării 
programelor FEADR pe plan regional 
(axe existente de subvenționare 3 și 4) în 
acest cadru și solicită ținte obligatorii 
pentru statele membre și pentru regiuni, 
pentru a crea structuri administrative 
unitare pentru fondurile structurale ale 
UE și pentru programele regionale ale 
dezvoltării rurale;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 328
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. stimulează verificarea reîncadrării 
programelor FEADR pe plan regional (axe 
existente de subvenționare 3 și 4) în acest 
cadru și solicită ținte obligatorii pentru 
statele membre și pentru regiuni, pentru a 
crea structuri administrative unitare 
pentru fondurile structurale ale UE și 
pentru programele regionale ale 
dezvoltării rurale;

29. stimulează verificarea reîncadrării 
programelor FEADR pe plan regional (axe 
existente de subvenționare 3 și 4) în acest 
cadru, alături de realocarea resurselor;

Or. en

Amendamentul 329
Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. stimulează verificarea reîncadrării 
programelor FEADR pe plan regional 
(axe existente de subvenționare 3 și 4) în 
acest cadru și solicită ținte obligatorii 
pentru statele membre și pentru regiuni, 
pentru a crea structuri administrative 
unitare pentru fondurile structurale ale 
UE și pentru programele regionale ale 
dezvoltării rurale;

29. stimulează armonizarea 
reglementărilor privind fondurile 
prevăzute în cadrul strategic comun. La 
armonizarea structurilor administrative 
trebuie să se țină seama de condițiile 
regionale specifice;

Or. de

Amendamentul 330
Riikka Manner
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Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. stimulează verificarea reîncadrării 
programelor FEADR pe plan regional 
(axe existente de subvenționare 3 și 4) în 
acest cadru și solicită ținte obligatorii 
pentru statele membre și pentru regiuni, 
pentru a crea structuri administrative 
unitare pentru fondurile structurale ale UE 
și pentru programele regionale ale 
dezvoltării rurale;

29. solicită ținte obligatorii pentru statele 
membre și pentru regiuni, pentru a crea 
structuri administrative unitare pentru 
fondurile structurale ale UE și pentru 
programele regionale ale dezvoltării rurale;

Or. en

Amendamentul 331
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. stimulează verificarea reîncadrării 
programelor FEADR pe plan regional (axe 
existente de subvenționare 3 și 4) în acest 
cadru și solicită ținte obligatorii pentru 
statele membre și pentru regiuni, pentru a 
crea structuri administrative unitare pentru 
fondurile structurale ale UE și pentru 
programele regionale ale dezvoltării rurale;

29. stimulează verificarea reîncadrării 
programelor FEADR pe plan regional (axe 
existente de subvenționare 3 și 4) în acest 
cadru; cu toate acestea, o astfel de 
reîncadrare nu va trebui să determine o 
diminuare a pachetelor destinate FEDER 
și FEADR; solicită, pe de altă parte, ținte 
obligatorii pentru statele membre și pentru 
regiuni, pentru a crea structuri 
administrative unitare pentru fondurile 
structurale ale UE și pentru programele 
regionale ale dezvoltării rurale;

Or. fr

Amendamentul 332
Patrice Tirolien
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Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. stimulează verificarea reîncadrării 
programelor FEADR pe plan regional (axe 
existente de subvenționare 3 și 4) în acest 
cadru și solicită ținte obligatorii pentru 
statele membre și pentru regiuni, pentru a 
crea structuri administrative unitare pentru 
fondurile structurale ale UE și pentru 
programele regionale ale dezvoltării rurale;

29. stimulează verificarea reîncadrării 
programelor FEADR pe plan regional (axe 
existente de subvenționare 3 și 4) în acest 
cadru; se opune, cu toate acestea, ca o 
astfel de reîncadrare să determine o 
diminuare a pachetelor destinate FEDER 
și FEADR; solicită ținte obligatorii pentru 
statele membre și pentru regiuni, pentru a 
crea structuri administrative unitare pentru 
fondurile structurale ale UE și pentru 
programele regionale ale dezvoltării rurale;

Or. fr

Amendamentul 333
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. stimulează verificarea reîncadrării 
programelor FEADR pe plan regional (axe 
existente de subvenționare 3 și 4) în acest 
cadru și solicită ținte obligatorii pentru 
statele membre și pentru regiuni, pentru a 
crea structuri administrative unitare pentru 
fondurile structurale ale UE și pentru 
programele regionale ale dezvoltării rurale;

29. stimulează verificarea reîncadrării 
programelor FEADR pe plan regional (axe 
existente de subvenționare 3 și 4) în acest 
cadru și solicită stabilirea de indicatori 
comuni pentru statele membre și pentru 
regiuni, pentru a crea structuri 
administrative unitare pentru fondurile 
structurale ale UE și pentru programele 
regionale ale dezvoltării rurale;

Or. en

Amendamentul 334
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 29
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. stimulează verificarea reîncadrării
programelor FEADR pe plan regional (axe 
existente de subvenționare 3 și 4) în acest 
cadru și solicită ținte obligatorii pentru 
statele membre și pentru regiuni, pentru a 
crea structuri administrative unitare pentru 
fondurile structurale ale UE și pentru 
programele regionale ale dezvoltării rurale;

29. stimulează verificarea încadrării
programelor FEADR pe plan regional (axe 
existente de subvenționare 3 și 4) în acest 
cadru și solicită ținte obligatorii pentru 
statele membre și pentru regiuni, pentru a 
crea structuri administrative unitare pentru 
fondurile structurale ale UE și pentru 
programele regionale ale dezvoltării rurale;

Or. en

Amendamentul 335
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl, Derek Vaughan, Victor Boștinaru, 
Evgeni Kirilov, María Irigoyen Pérez, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită din motive de eficiență 
eliminarea respectiv comasarea de 
fonduri, care sunt importante pentru 
dezvoltarea și coeziunea regională; 
recomandă renunțarea la fondul 
european de ajustare la globalizare ca 
instrument independent și respectarea 
sarcinii sale în mod adecvat în cadrul 
fondului social; solicită să se verifice în ce 
măsură fuziunea fondului de coeziune și 
a fondului pentru dezvoltare regională 
este conformă tratatelor europene; atrage 
atenția asupra faptului că plățile din 
Fondul european pentru dezvoltare 
regională și din fondul de coeziune sunt 
prevăzute în general pentru finanțarea 
aceluiași fel de proiecte;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 336
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită din motive de eficiență 
eliminarea respectiv comasarea de 
fonduri, care sunt importante pentru 
dezvoltarea și coeziunea regională; 
recomandă renunțarea la fondul 
european de ajustare la globalizare ca 
instrument independent și respectarea 
sarcinii sale în mod adecvat în cadrul 
fondului social; solicită să se verifice în ce 
măsură fuziunea fondului de coeziune și 
a fondului pentru dezvoltare regională 
este conformă tratatelor europene; atrage 
atenția asupra faptului că plățile din 
Fondul european pentru dezvoltare 
regională și din fondul de coeziune sunt 
prevăzute în general pentru finanțarea 
aceluiași fel de proiecte;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 337
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită din motive de eficiență 
eliminarea respectiv comasarea de 
fonduri, care sunt importante pentru 
dezvoltarea și coeziunea regională; 
recomandă renunțarea la fondul 
european de ajustare la globalizare ca 
instrument independent și respectarea 
sarcinii sale în mod adecvat în cadrul 
fondului social; solicită să se verifice în ce 
măsură fuziunea fondului de coeziune și 

eliminat
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a fondului pentru dezvoltare regională 
este conformă tratatelor europene; atrage 
atenția asupra faptului că plățile din 
Fondul european pentru dezvoltare 
regională și din fondul de coeziune sunt 
prevăzute în general pentru finanțarea 
aceluiași fel de proiecte;

Or. en

Amendamentul 338
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită din motive de eficiență 
eliminarea respectiv comasarea de 
fonduri, care sunt importante pentru 
dezvoltarea și coeziunea regională; 
recomandă renunțarea la fondul 
european de ajustare la globalizare ca 
instrument independent și respectarea 
sarcinii sale în mod adecvat în cadrul 
fondului social; solicită să se verifice în ce 
măsură fuziunea fondului de coeziune și 
a fondului pentru dezvoltare regională 
este conformă tratatelor europene; atrage 
atenția asupra faptului că plățile din 
Fondul european pentru dezvoltare 
regională și din fondul de coeziune sunt 
prevăzute în general pentru finanțarea 
aceluiași fel de proiecte;

30. solicită din motive de eficiență
coordonarea acțiunilor privind fondurile, 
care sunt importante pentru dezvoltarea și 
coeziunea regională, în scopul evitării 
suprapunerilor; 

Or. es

Amendamentul 339
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 30
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită din motive de eficiență 
eliminarea respectiv comasarea de fonduri, 
care sunt importante pentru dezvoltarea și 
coeziunea regională; recomandă renunțarea 
la fondul european de ajustare la 
globalizare ca instrument independent și 
respectarea sarcinii sale în mod adecvat în 
cadrul fondului social; solicită să se 
verifice în ce măsură fuziunea fondului de 
coeziune și a fondului pentru dezvoltare 
regională este conformă tratatelor 
europene; atrage atenția asupra faptului 
că plățile din Fondul european pentru 
dezvoltare regională și din fondul de 
coeziune sunt prevăzute în general pentru 
finanțarea aceluiași fel de proiecte;

30. solicită din motive de eficiență 
eliminarea respectiv comasarea de fonduri, 
care sunt importante pentru dezvoltarea și 
coeziunea regională; recomandă renunțarea 
la fondul european de ajustare la 
globalizare ca instrument independent și 
respectarea sarcinii sale în mod adecvat în 
cadrul fondului social; solicită să se 
verifice în ce măsură fuziunea Fondului de 
coeziune, a Fondului social european și a 
Fondului pentru dezvoltare regională este 
conformă tratatelor europene;

Or. en

Amendamentul 340
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită din motive de eficiență 
eliminarea respectiv comasarea de fonduri,
care sunt importante pentru dezvoltarea și 
coeziunea regională; recomandă 
renunțarea la fondul european de 
ajustare la globalizare ca instrument 
independent și respectarea sarcinii sale în 
mod adecvat în cadrul fondului social; 
solicită să se verifice în ce măsură fuziunea 
fondului de coeziune și a fondului pentru 
dezvoltare regională este conformă 
tratatelor europene; atrage atenția asupra 
faptului că plățile din Fondul european 
pentru dezvoltare regională și din fondul de 
coeziune sunt prevăzute în general pentru 
finanțarea aceluiași fel de proiecte;

30. solicită din motive de eficiență 
eliminarea respectiv comasarea de fonduri, 
care sunt importante pentru dezvoltarea și 
coeziunea regională; solicită să se verifice 
în ce măsură fuziunea fondului de coeziune 
și a fondului pentru dezvoltare regională 
este conformă tratatelor europene; atrage 
atenția asupra faptului că plățile din Fondul 
european pentru dezvoltare regională și din 
fondul de coeziune sunt prevăzute în 
general pentru finanțarea aceluiași fel de
proiecte;
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Or. it

Amendamentul 341
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită din motive de eficiență 
eliminarea respectiv comasarea de fonduri, 
care sunt importante pentru dezvoltarea și 
coeziunea regională; recomandă renunțarea 
la fondul european de ajustare la 
globalizare ca instrument independent și 
respectarea sarcinii sale în mod adecvat în 
cadrul fondului social; solicită să se 
verifice în ce măsură fuziunea fondului 
de coeziune și a fondului pentru 
dezvoltare regională este conformă 
tratatelor europene; atrage atenția asupra 
faptului că plățile din Fondul european 
pentru dezvoltare regională și din fondul 
de coeziune sunt prevăzute în general 
pentru finanțarea aceluiași fel de 
proiecte;

30. solicită din motive de eficiență 
eliminarea respectiv comasarea de fonduri, 
care sunt importante pentru dezvoltarea și 
coeziunea regională; recomandă renunțarea 
la fondul european de ajustare la 
globalizare ca instrument independent și 
respectarea sarcinii sale în mod adecvat în 
cadrul fondului social;

Or. en

Amendamentul 342
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită din motive de eficiență 
eliminarea respectiv comasarea de fonduri, 
care sunt importante pentru dezvoltarea și 
coeziunea regională; recomandă 
renunțarea la fondul european de 
ajustare la globalizare ca instrument 
independent și respectarea sarcinii sale în 

30. solicită din motive de eficiență 
eliminarea respectiv comasarea de fonduri, 
care sunt importante pentru dezvoltarea și 
coeziunea regională; solicită să se verifice 
în ce măsură fuziunea fondului de coeziune 
și a fondului pentru dezvoltare regională 
este conformă tratatelor europene; atrage 
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mod adecvat în cadrul fondului social;
solicită să se verifice în ce măsură fuziunea 
fondului de coeziune și a fondului pentru 
dezvoltare regională este conformă 
tratatelor europene; atrage atenția asupra 
faptului că plățile din Fondul european 
pentru dezvoltare regională și din fondul de 
coeziune sunt prevăzute în general pentru 
finanțarea aceluiași fel de proiecte;

atenția asupra faptului că plățile din Fondul 
european pentru dezvoltare regională și din 
fondul de coeziune sunt prevăzute în 
general pentru finanțarea aceluiași fel de 
proiecte;

Or. fr

Amendamentul 343
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită din motive de eficiență 
eliminarea respectiv comasarea de fonduri, 
care sunt importante pentru dezvoltarea și 
coeziunea regională; recomandă 
renunțarea la fondul european de ajustare 
la globalizare ca instrument independent 
și respectarea sarcinii sale în mod adecvat 
în cadrul fondului social; solicită să se 
verifice în ce măsură fuziunea fondului de 
coeziune și a fondului pentru dezvoltare 
regională este conformă tratatelor 
europene; atrage atenția asupra faptului că 
plățile din Fondul european pentru 
dezvoltare regională și din fondul de 
coeziune sunt prevăzute în general pentru 
finanțarea aceluiași fel de proiecte;

30. solicită din motive de eficiență 
comasarea de fonduri, care sunt importante
pentru dezvoltarea și coeziunea regională; 
recomandă raționalizarea și integrarea 
Fondului european de ajustare la 
globalizare în fondurile structurale, 
asigurând că acest fapt nu implică o 
diminuare a volumului general aferent 
rubricii Coeziune; solicită să se verifice în 
ce măsură fuziunea fondului de coeziune și 
a fondului pentru dezvoltare regională este 
conformă tratatelor europene; atrage 
atenția asupra faptului că plățile din Fondul 
european pentru dezvoltare regională și din 
fondul de coeziune sunt prevăzute în 
general pentru finanțarea aceluiași fel de 
proiecte;

Or. en

Amendamentul 344
Seán Kelly
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Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită din motive de eficiență 
eliminarea respectiv comasarea de fonduri, 
care sunt importante pentru dezvoltarea și 
coeziunea regională; recomandă 
renunțarea la fondul european de ajustare 
la globalizare ca instrument independent 
și respectarea sarcinii sale în mod adecvat 
în cadrul fondului social; solicită să se 
verifice în ce măsură fuziunea fondului de 
coeziune și a fondului pentru dezvoltare 
regională este conformă tratatelor 
europene; atrage atenția asupra faptului că 
plățile din Fondul european pentru 
dezvoltare regională și din fondul de 
coeziune sunt prevăzute în general pentru 
finanțarea aceluiași fel de proiecte;

30. solicită din motive de eficiență 
eliminarea respectiv comasarea de fonduri, 
care sunt importante pentru dezvoltarea și 
coeziunea regională; recomandă 
raționalizarea și integrarea Fondului
european de ajustare la globalizare în 
cadrul Fondului social european; solicită 
să se verifice în ce măsură fuziunea 
fondului de coeziune și a fondului pentru 
dezvoltare regională este conformă 
tratatelor europene; atrage atenția asupra 
faptului că plățile din Fondul european 
pentru dezvoltare regională și din fondul de 
coeziune sunt prevăzute în general pentru 
finanțarea aceluiași fel de proiecte;

Or. en

Amendamentul 345
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită din motive de eficiență 
eliminarea respectiv comasarea de fonduri, 
care sunt importante pentru dezvoltarea și 
coeziunea regională; recomandă renunțarea 
la fondul european de ajustare la 
globalizare ca instrument independent și 
respectarea sarcinii sale în mod adecvat în 
cadrul fondului social; solicită să se 
verifice în ce măsură fuziunea fondului de 
coeziune și a fondului pentru dezvoltare 
regională este conformă tratatelor 
europene; atrage atenția asupra faptului că 
plățile din Fondul european pentru 
dezvoltare regională și din fondul de 

30. solicită din motive de eficiență 
eliminarea respectiv comasarea de fonduri, 
care sunt importante pentru dezvoltarea și 
coeziunea regională; recomandă renunțarea 
la Fondul european de ajustare la 
globalizare ca instrument independent și 
respectarea sarcinii sale în mod adecvat în 
cadrul Fondului social, fără a exercita un 
impact general în cadrul rubricii dedicate 
coeziunii din bugetul UE; solicită să se 
verifice în ce măsură fuziunea Fondului de 
coeziune și a Fondului pentru dezvoltare 
regională este conformă tratatelor 
europene; atrage atenția asupra faptului că 
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coeziune sunt prevăzute în general pentru 
finanțarea aceluiași fel de proiecte;

plățile din Fondul european pentru 
dezvoltare regională și din Fondul de 
coeziune sunt prevăzute în general pentru 
finanțarea aceluiași fel de proiecte;

Or. en

Amendamentul 346
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită din motive de eficiență
eliminarea respectiv comasarea de 
fonduri, care sunt importante pentru 
dezvoltarea și coeziunea regională; 
recomandă renunțarea la fondul european 
de ajustare la globalizare ca instrument 
independent și respectarea sarcinii sale în 
mod adecvat în cadrul fondului social; 
solicită să se verifice în ce măsură fuziunea 
fondului de coeziune și a fondului pentru 
dezvoltare regională este conformă 
tratatelor europene; atrage atenția asupra 
faptului că plățile din Fondul european 
pentru dezvoltare regională și din fondul de 
coeziune sunt prevăzute în general pentru 
finanțarea aceluiași fel de proiecte;

30. solicită din motive de eficiență o mai 
bună coordonare a fondurilor care sunt 
importante pentru dezvoltarea și coeziunea 
regională; recomandă renunțarea la fondul 
european de ajustare la globalizare ca 
instrument independent și respectarea 
sarcinii sale în mod adecvat în cadrul 
fondului social; solicită să se verifice în ce 
măsură fuziunea fondului de coeziune și a 
fondului pentru dezvoltare regională este 
conformă tratatelor europene; atrage 
atenția asupra faptului că plățile din Fondul 
european pentru dezvoltare regională și din 
fondul de coeziune sunt prevăzute în 
general pentru finanțarea aceluiași fel de 
proiecte;

Or. en

Amendamentul 347
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Propunere de rezoluție
Punctul 30a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30 a. solicită revizuirea regulamentului 
privind cooperarea transfrontalieră la 
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frontierele externe și a IEVP efectiv, 
integrând aceste fonduri în obiectivul 3 
privind cooperarea teritorială;

Or. en

Amendamentul 348
Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 30 – subpunctul 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

observă că Fondul european de ajustare 
la globalizare (FEG) contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor Fondului social 
european întrucât își propune reinserția 
lucrătorilor afectați de concedieri ca 
urmare a globalizării și a crizei;

Or. it

Amendamentul 349
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. salută obiectivele parteneriatelor 
pentru dezvoltare și investiții (în locul 
planurilor cadru anterioare naționale 
strategice) propuse de Comisie dintre UE 
și statele membre; solicită în acest sens 
stabilirea unor priorități pentru investiții 
în vederea transpunerii strategiei UE 
2020 și a altor obiective politice 
structurale și de coeziune; consideră drept 
necesară lămurirea rapidă a împărțirii 
concrete de competențe între nivelurile 

31. subliniază importanța implicării 
autorităților locale și regionale, a 
partenerilor sociali și a ONG-urilor, în 
cea mai mare măsură posibilă, în procesul 
de stabilire a priorităților pentru politica 
de coeziune; subliniază faptul că 
guvernanța pe mai multe niveluri 
reprezintă unul dintre principiile-cheie 
ale politicii de coeziune și este esențială 
pentru asigurarea calității procesului 
decizional, a planificării strategice și a 



AM\865326RO.doc 39/156 PE464.689v01-00

RO

participante și solicită menținerea 
corespunzătoare a principiului de 
subsidiaritate a competențelor naționale, 
respectiv regionale;

aplicării obiectivelor; consideră drept 
necesară lămurirea rapidă a împărțirii 
concrete de competențe între nivelurile 
participante și solicită consolidarea
corespunzătoare a principiului de 
subsidiaritate a competențelor regionale;

Or. en

Amendamentul 350
Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. salută obiectivele parteneriatelor pentru 
dezvoltare și investiții (în locul planurilor 
cadru anterioare naționale strategice) 
propuse de Comisie dintre UE și statele 
membre; solicită în acest sens stabilirea 
unor priorități pentru investiții în vederea 
transpunerii strategiei UE 2020 și a altor 
obiective politice structurale și de 
coeziune; consideră drept necesară 
lămurirea rapidă a împărțirii concrete de 
competențe între nivelurile participante și 
solicită menținerea corespunzătoare a 
principiului de subsidiaritate a 
competențelor naționale, respectiv 
regionale;

31. salută obiectivele parteneriatelor pentru 
dezvoltare și investiții (în locul planurilor 
cadru anterioare naționale strategice) 
propuse de Comisie dintre UE și statele 
membre; solicită în acest sens stabilirea 
priorităților relevante și a obiectivelor 
politicii de coeziune, în vederea 
transpunerii strategiei UE 2020; consideră 
drept necesară lămurirea rapidă a împărțirii 
concrete de competențe între nivelurile 
participante și solicită menținerea 
corespunzătoare a principiului de 
subsidiaritate a competențelor naționale, 
respectiv regionale;

Or. en

Amendamentul 351
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. salută obiectivele parteneriatelor 31. salută obiectivele contractelor de 
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pentru dezvoltare și investiții (în locul 
planurilor cadru anterioare naționale 
strategice) propuse de Comisie dintre UE și 
statele membre; solicită în acest sens 
stabilirea unor priorități pentru investiții în 
vederea transpunerii strategiei UE 2020 și 
a altor obiective politice structurale și de 
coeziune; consideră drept necesară 
lămurirea rapidă a împărțirii concrete de 
competențe între nivelurile participante și 
solicită menținerea corespunzătoare a 
principiului de subsidiaritate a 
competențelor naționale, respectiv 
regionale;

parteneriat pentru dezvoltare și investiție 
(în locul planurilor cadru anterioare 
naționale strategice) propuse de Comisie 
dintre UE și statele membre; solicită în 
acest sens stabilirea unor priorități pentru 
investiții în vederea transpunerii strategiei 
UE 2020 și a altor obiective de coeziune; 
consideră drept necesară lămurirea rapidă a 
împărțirii concrete de competențe între 
nivelurile participante și solicită 
menținerea corespunzătoare a principiului 
de subsidiaritate a competențelor naționale, 
respectiv regionale;

Or. es

Amendamentul 352
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. salută obiectivele parteneriatelor pentru 
dezvoltare și investiții (în locul planurilor 
cadru anterioare naționale strategice) 
propuse de Comisie dintre UE și statele 
membre; solicită în acest sens stabilirea 
unor priorități pentru investiții în vederea 
transpunerii strategiei UE 2020 și a altor 
obiective politice structurale și de 
coeziune; consideră drept necesară 
lămurirea rapidă a împărțirii concrete de 
competențe între nivelurile participante și 
solicită menținerea corespunzătoare a 
principiului de subsidiaritate a 
competențelor naționale, respectiv 
regionale;

31. salută obiectivele parteneriatelor pentru 
dezvoltare și investiții (în locul planurilor 
cadru anterioare naționale strategice) 
propuse de Comisie dintre UE și statele 
membre; solicită în acest sens stabilirea 
unor priorități pentru investiții în vederea 
transpunerii strategiei UE 2020 și a altor 
obiective politice structurale și de 
coeziune; consideră drept necesară 
lămurirea rapidă a împărțirii concrete de 
competențe între nivelurile participante și 
solicită menținerea corespunzătoare a 
principiului de subsidiaritate a 
competențelor naționale, respectiv 
regionale și locale; solicită asumarea unui 
angajament clar în vederea unei implicări 
adecvate a partenerilor în cadrul 
contractelor de dezvoltare și investiții;

Or. en
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Amendamentul 353
Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. salută obiectivele parteneriatelor pentru 
dezvoltare și investiții (în locul planurilor 
cadru anterioare naționale strategice) 
propuse de Comisie dintre UE și statele 
membre; solicită în acest sens stabilirea
unor priorități pentru investiții în vederea 
transpunerii strategiei UE 2020 și a altor 
obiective politice structurale și de 
coeziune; consideră drept necesară 
lămurirea rapidă a împărțirii concrete de 
competențe între nivelurile participante și 
solicită menținerea corespunzătoare a 
principiului de subsidiaritate a 
competențelor naționale, respectiv 
regionale;

31. salută obiectivele parteneriatelor pentru 
dezvoltare și investiții (în locul planurilor 
cadru anterioare naționale strategice) 
propuse de Comisie dintre UE și statele 
membre; solicită în acest sens stabilirea 
unor priorități-cheie pentru investiții în 
vederea transpunerii strategiei UE 2020 și 
a altor obiective politice structurale și de 
coeziune; consideră drept necesară 
lămurirea rapidă a împărțirii concrete de 
competențe între nivelurile participante și 
solicită menținerea corespunzătoare a 
principiului de subsidiaritate a 
competențelor naționale, respectiv 
regionale;

Or. bg

Amendamentul 354
Sophie Auconie

Propunere de rezoluție
Punctul 31a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. solicită ca principiul parteneriatului 
să fie riguros luat în considerare de către 
state în cadrul viitoarelor contracte de 
parteneriat și dezvoltare care vor înlocui 
cadrele anterioare de referință strategică 
naționale; respectarea principiului 
parteneriatului va determina calitatea 
acestui document strategic; solicită 
Comisiei să supravegheze natura reală a 
acestui parteneriat pe mai multe nivele în 
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cadrul negocierii, formulării și evaluării 
acestor viitoare contracte de parteneriat;

Or. fr

Amendamentul 355
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. susține menținerea programelor 
operaționale ca cel mai important 
instrument în vederea transpunerii 
documentelor strategice în priorități 
concrete pentru investiții; solicită în acest 
sens obiective clare și măsurabile;

32. susține menținerea programelor 
operaționale ca cel mai important 
instrument în vederea transpunerii politicii 
de coeziune;

Or. en

Amendamentul 356
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. susține menținerea programelor 
operaționale ca cel mai important 
instrument în vederea transpunerii 
documentelor strategice în priorități 
concrete pentru investiții; solicită în acest 
sens obiective clare și măsurabile;

32. susține menținerea programelor 
operaționale ca cel mai important 
instrument în vederea transpunerii 
documentelor strategice în priorități 
concrete pentru investiții; solicită în acest 
sens obiective clare și măsurabile și 
subliniază totodată că este necesară 
abandonarea principiului creării de 
proiecte ca reacție la solicitările declarate 
și atribuirea de resurse proiectelor 
concrete;

Or. cs
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Amendamentul 357
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. solicită o implicare obligatorie a
landurilor federale și a regiunilor în 
organizarea unor parteneriate de dezvoltare 
și programe operaționale; consideră drept 
indispensabile formulările adecvate din 
regulamentele privind fondurile structurale;

33. solicită o implicare obligatorie a
autorităților regionale și locale în 
organizarea unor parteneriate de dezvoltare 
și programe operaționale; consideră drept 
indispensabile formulările adecvate din 
regulamentele privind fondurile structurale; 
subliniază necesitatea participării 
autorităților locale și regionale printr-o 
definire detaliată și cu forță juridică 
obligatorie a principiului parteneriatului, 
incluzând criterii specifice care să 
garanteze că partenerii pot participa 
efectiv în cadrul tuturor etapelor 
programării; subliniază faptul că 
autoritățile locale și regionale și nu 
numai administrațiile centrale trebuie să 
fie incluse în contractele de dezvoltare și 
investiții (CDI); consideră că numai 
acordul tuturor partenerilor vizați asigură 
CDI o bază amplă și sustenabilă;

Or. en

Amendamentul 358
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. solicită o implicare obligatorie a
landurilor federale și a regiunilor în 
organizarea unor parteneriate de dezvoltare 
și programe operaționale; consideră drept 
indispensabile formulările adecvate din 

33. solicită o implicare obligatorie a 
regiunilor (NUTS II) în organizarea unor 
parteneriate de dezvoltare și programe 
operaționale; consideră drept 
indispensabile formulările adecvate din 
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regulamentele privind fondurile structurale; regulamentele privind fondurile structurale;
subliniază necesitatea asocierii, în stadiul 
cel mai incipient al negocierilor și al 
punerii în aplicare a fondurilor 
structurale, a partenerilor sociali și a 
reprezentanților societății civile;

Or. fr

Amendamentul 359
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. solicită o implicare obligatorie a 
landurilor federale și a regiunilor în 
organizarea unor parteneriate de
dezvoltare și programe operaționale; 
consideră drept indispensabile formulările 
adecvate din regulamentele privind 
fondurile structurale;

33. solicită implicarea tuturor nivelurilor 
de guvernanță participante la organizarea 
unor contracte de parteneriat pentru 
dezvoltare și investiții, precum și pentru
programe operaționale; consideră drept 
indispensabile formulările adecvate din 
regulamentele privind fondurile structurale;

Or. es

Amendamentul 360
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sophie Auconie, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. solicită o implicare obligatorie a
landurilor federale și a regiunilor în 
organizarea unor parteneriate de dezvoltare 
și programe operaționale; consideră drept 
indispensabile formulările adecvate din 
regulamentele privind fondurile structurale;

33. solicită o implicare obligatorie a
autorităților locale și regionale, conform 
cadrului constituțional și instituțional al 
statelor membre, în organizarea unor 
parteneriate de dezvoltare și programe 
operaționale; consideră drept 
indispensabile formulările adecvate din 
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regulamentele privind fondurile structurale;

Or. en

Amendamentul 361
Peter Simon

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. solicită o implicare obligatorie a
landurilor federale și a regiunilor în 
organizarea unor parteneriate de dezvoltare 
și programe operaționale; consideră drept 
indispensabile formulările adecvate din 
regulamentele privind fondurile structurale;

33. solicită o implicare obligatorie a 
landurilor federale și a autorităților locale 
și regionale, precum și a asociațiilor 
acestora în organizarea unor parteneriate 
de dezvoltare și programe operaționale; 
consideră drept indispensabile formulările 
adecvate din regulamentele privind 
fondurile structurale;

Or. en

Amendamentul 362
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. solicită o implicare obligatorie a 
landurilor federale și a regiunilor în 
organizarea unor parteneriate de dezvoltare 
și programe operaționale; consideră drept 
indispensabile formulările adecvate din 
regulamentele privind fondurile structurale;

33. solicită o implicare obligatorie a 
landurilor federale și a regiunilor și a 
reprezentanților autorităților locale în 
organizarea unor parteneriate de dezvoltare 
și programe operaționale; consideră drept 
indispensabile formulările adecvate din 
regulamentele privind fondurile structurale;

Or. cs
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Amendamentul 363
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. solicită o implicare obligatorie a
landurilor federale și a regiunilor în 
organizarea unor parteneriate de dezvoltare 
și programe operaționale; consideră drept 
indispensabile formulările adecvate din 
regulamentele privind fondurile structurale;

33. solicită o implicare obligatorie a
autorităților locale și regionale în 
organizarea unor parteneriate de dezvoltare 
și programe operaționale; consideră drept 
indispensabile formulările adecvate din 
regulamentele privind fondurile structurale;

Or. en

Amendamentul 364
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. solicită o implicare obligatorie a 
landurilor federale și a regiunilor în 
organizarea unor parteneriate de dezvoltare 
și programe operaționale; consideră drept 
indispensabile formulările adecvate din 
regulamentele privind fondurile structurale;

33. solicită o implicare obligatorie a 
landurilor federale și a actorilor la nivel 
regional și local în organizarea unor 
parteneriate de dezvoltare și programe 
operaționale; consideră drept 
indispensabile formulările adecvate din 
regulamentele privind fondurile structurale;

Or. en

Amendamentul 365
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. solicită o implicare obligatorie a 
landurilor federale și a regiunilor în 

33. solicită o implicare puternică a 
landurilor federale și a regiunilor în 
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organizarea unor parteneriate de dezvoltare 
și programe operaționale; consideră drept 
indispensabile formulările adecvate din 
regulamentele privind fondurile structurale;

organizarea unor parteneriate de dezvoltare 
și programe operaționale; consideră drept 
indispensabile formulările adecvate din 
regulamentele privind fondurile structurale;

Or. it

Amendamentul 366
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. susține sistemul priorităților tematice
propus de Comisie; cu cât este mai scăzut 
stadiul de dezvoltare al statelor membre 
sau al regiunilor, cu atât mai largă ar 
trebui să fie o astfel de listă de priorități, 
trebuind să se țină seama de necesitățile 
regionale specifice de dezvoltare;

34. susține principiul general al unei liste 
comunitare a priorităților tematice
generale pentru a înlocui sistemul actual 
prin care fondurile structurale sunt 
canalizate către categorii de cheltuieli 
restrictive; se opune, cu toate acestea, 
oricărei restrângeri excesive a numărului 
de priorități care pot fi alese în contextul 
noilor contracte naționale privind 
parteneriatele pentru dezvoltare și 
investiții și al programelor operaționale, 
astfel încât autoritățile locale și regionale 
să poată avea suficientă libertate pentru a 
pune în aplicare obiectivele Europa 2020 
la nivel regional;

Or. en

Amendamentul 367
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. susține sistemul priorităților tematice
propus de Comisie; cu cât este mai scăzut 

34. susține principiul „listei comunitare 
tematice” propuse de Comisie, cu condiția 
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stadiul de dezvoltare al statelor membre 
sau al regiunilor, cu atât mai largă ar 
trebui să fie o astfel de listă de priorități, 
trebuind să se țină seama de necesitățile 
regionale specifice de dezvoltare;

ca aceasta să fie suficient de amplă pentru 
a ține seama de nevoile specifice ale 
fiecărei regiuni europene; consideră că, 
cu cât regiunile sunt mai bogate, cu atât
acestea ar trebui să își extindă gama de 
priorități;

Or. fr

Amendamentul 368
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. susține sistemul priorităților tematice 
propus de Comisie; cu cât este mai scăzut 
stadiul de dezvoltare al statelor membre 
sau al regiunilor, cu atât mai largă ar 
trebui să fie o astfel de listă de priorități, 
trebuind să se țină seama de necesitățile
regionale specifice de dezvoltare;

34. susține principiul „listei comunitare 
tematice” propuse de Comisie, cu condiția 
ca aceasta să fie suficient de amplă pentru 
a ține seama de necesitățile specifice ale 
fiecărei regiuni europene;

Or. fr

Amendamentul 369
Sophie Auconie

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. susține sistemul priorităților tematice
propus de Comisie; cu cât este mai scăzut 
stadiul de dezvoltare al statelor membre 
sau al regiunilor, cu atât mai largă ar trebui 
să fie o astfel de listă de priorități, trebuind 
să se țină seama de necesitățile regionale 
specifice de dezvoltare;

34. susține sistemul priorităților tematice
propus de Comisie; cu cât este mai scăzut 
stadiul de dezvoltare al statelor membre 
sau al regiunilor, cu atât mai largă ar trebui 
să fie o astfel de listă de priorități, trebuind 
să se țină seama de necesitățile regionale 
specifice de dezvoltare; subliniază nevoia 
ca acest sistem de priorități tematice să fie 
suplu și negociabil, pentru a ține seama 
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de varietatea contextelor regionale;

Or. fr

Amendamentul 370
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. susține sistemul priorităților tematice
propus de Comisie; cu cât este mai scăzut 
stadiul de dezvoltare al statelor membre 
sau al regiunilor, cu atât mai largă ar trebui 
să fie o astfel de listă de priorități, trebuind 
să se țină seama de necesitățile regionale 
specifice de dezvoltare;

34. susține sistemul priorităților tematice
propus de Comisie; cu cât este mai scăzut 
stadiul de dezvoltare al statelor membre 
sau al regiunilor, cu atât mai largă ar trebui 
să fie o astfel de listă de priorități, trebuind 
să se țină seama de necesitățile regionale 
specifice de dezvoltare, asigurând, în 
același timp, că această abordare tematică 
pentru programarea fondurilor 
structurale și de coeziune nu are loc în 
detrimentul abordării integrate, specifice 
fiecărei zone;

Or. en

Amendamentul 371
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. susține sistemul priorităților tematice
propus de Comisie; cu cât este mai scăzut 
stadiul de dezvoltare al statelor membre 
sau al regiunilor, cu atât mai largă ar trebui 
să fie o astfel de listă de priorități, trebuind 
să se țină seama de necesitățile regionale 
specifice de dezvoltare;

34. susține sistemul obiectivelor tematice
propus de Comisie; cu cât este mai scăzut 
stadiul de dezvoltare al statelor membre 
sau al regiunilor, cu atât mai largă ar trebui 
să fie o astfel de listă de obiective, trebuind 
să se țină seama de necesitățile regionale 
specifice de dezvoltare;

Or. en
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Amendamentul 372
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. solicită în cazul priorităților 
obligatorii pentru toate statele membre, ca 
acestea să fie prevăzute în domeniile 
inovare, infrastructură și economisirea 
resurselor și să fie adaptate la necesitățile 
specifice ale regiunilor; subliniază faptul că 
alte priorități trebuie oferite și transpuse în 
mod voluntar și în acord cu principiul 
subsidiarității; solicită ca energia, educația 
și combaterea sărăciei să facă parte din 
prioritățile oferite;

35. solicită ca lista de priorități în 
domeniile inovare, infrastructură și 
economisirea resurselor să fie adaptată la 
necesitățile specifice ale regiunilor; 
subliniază faptul că alte priorități, cum ar 
fi energia și formarea și lupta împotriva 
sărăciei, trebuie să fie oferite și transpuse 
în mod voluntar și în acord cu principiul 
subsidiarității;

Or. fr

Amendamentul 373
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. solicită în cazul priorităților
obligatorii pentru toate statele membre, ca 
acestea să fie prevăzute în domeniile 
inovare, infrastructură și economisirea 
resurselor și să fie adaptate la necesitățile 
specifice ale regiunilor; subliniază faptul 
că alte priorități trebuie oferite și transpuse 
în mod voluntar și în acord cu principiul 
subsidiarității; solicită ca energia, educația 
și combaterea sărăciei să facă parte din 
prioritățile oferite;

35. solicită ca statele membre să includă 
printre prioritățile lor domeniile inovare, 
infrastructură și economisirea resurselor, 
oferind totuși un anumit grad de 
flexibilitate în materie de alegeri, ținând 
cont în același timp de dimensiunea 
programelor, de punctul de plecare al 
fiecărei regiuni și de rezultatele care 
trebuie obținute; subliniază faptul că alte 
priorități trebuie oferite și transpuse în mod 
voluntar și în acord cu principiul 
subsidiarității; solicită ca energia, educația 
și combaterea sărăciei să facă parte din 
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prioritățile oferite;

Or. it

Amendamentul 374
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. solicită în cazul priorităților obligatorii 
pentru toate statele membre, ca acestea să 
fie prevăzute în domeniile inovare, 
infrastructură și economisirea resurselor și 
să fie adaptate la necesitățile specifice ale 
regiunilor; subliniază faptul că alte 
priorități trebuie oferite și transpuse în mod 
voluntar și în acord cu principiul 
subsidiarității; solicită ca energia, educația 
și combaterea sărăciei să facă parte din 
prioritățile oferite;

35. solicită în cazul priorităților obligatorii 
pentru toate statele membre, ca acestea să 
fie prevăzute în domeniile inovare, 
infrastructură și economisirea resurselor și 
să fie adaptate la necesitățile specifice ale 
regiunilor; subliniază faptul că alte 
priorități trebuie oferite și transpuse în mod 
voluntar pentru a permite un grad necesar 
de flexibilitate pentru ca regiunile să 
definească priorități de investiții 
suplimentare, în conformitate cu nevoile 
de dezvoltare locale și regionale și în 
acord cu principiul subsidiarității;

Or. en

Amendamentul 375
Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. solicită în cazul priorităților obligatorii 
pentru toate statele membre, ca acestea să 
fie prevăzute în domeniile inovare, 
infrastructură și economisirea resurselor și 
să fie adaptate la necesitățile specifice ale 
regiunilor; subliniază faptul că alte 
priorități trebuie oferite și transpuse în mod 

35. solicită în cazul priorităților obligatorii 
pentru toate statele membre, ca acestea să 
fie prevăzute în domeniile inovare, 
infrastructură și economisirea resurselor și 
să fie adaptate la necesitățile specifice ale 
regiunilor; subliniază, în acest context, 
faptul că inovația trebuie înțeleasă în 
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voluntar și în acord cu principiul 
subsidiarității; solicită ca energia, educația 
și combaterea sărăciei să facă parte din 
prioritățile oferite;

sensul inițiativei emblematice „O uniune 
a inovării”; subliniază faptul că alte 
priorități trebuie oferite și transpuse în mod 
voluntar și în acord cu principiul 
subsidiarității; solicită ca energia, educația 
și schimbările demografice să facă parte 
din prioritățile oferite;

Or. de

Amendamentul 376
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. solicită în cazul priorităților obligatorii 
pentru toate statele membre, ca acestea să 
fie prevăzute în domeniile inovare, 
infrastructură și economisirea resurselor și 
să fie adaptate la necesitățile specifice ale 
regiunilor; subliniază faptul că alte 
priorități trebuie oferite și transpuse în mod 
voluntar și în acord cu principiul 
subsidiarității; solicită ca energia, educația 
și combaterea sărăciei să facă parte din
prioritățile oferite;

35. solicită în cazul priorităților obligatorii 
pentru toate statele membre, ca acestea să 
fie prevăzute în domeniile inovare, 
infrastructură și economisirea resurselor și 
să fie adaptate la necesitățile specifice ale 
regiunilor; subliniază faptul că alte 
priorități trebuie oferite și transpuse în mod 
voluntar și în acord cu principiul 
subsidiarității;

Or. cs

Amendamentul 377
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. solicită în cazul priorităților obligatorii 
pentru toate statele membre, ca acestea să 
fie prevăzute în domeniile inovare, 
infrastructură și economisirea resurselor și 

35. solicită în cazul priorităților obligatorii 
pentru toate statele membre, ca acestea să 
fie prevăzute în domeniile inovare, 
tranziția către o economie sustenabilă și 
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să fie adaptate la necesitățile specifice ale 
regiunilor; subliniază faptul că alte 
priorități trebuie oferite și transpuse în mod 
voluntar și în acord cu principiul 
subsidiarității; solicită ca energia, educația 
și combaterea sărăciei să facă parte din 
prioritățile oferite;

rezistentă la schimbările climatice, 
infrastructură și protecția climei, 
economisirea resurselor și biodiversitatea, 
protecția climei și eficiența energetică și 
să fie adaptate la necesitățile specifice ale 
regiunilor; subliniază faptul că alte 
priorități trebuie oferite și transpuse în mod 
voluntar și în acord cu principiul 
subsidiarității; solicită ca energia, educația 
și combaterea sărăciei să facă parte din 
prioritățile oferite;

Or. en

Amendamentul 378
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. solicită în cazul priorităților obligatorii 
pentru toate statele membre, ca acestea să 
fie prevăzute în domeniile inovare, 
infrastructură și economisirea resurselor și 
să fie adaptate la necesitățile specifice ale 
regiunilor; subliniază faptul că alte 
priorități trebuie oferite și transpuse în mod 
voluntar și în acord cu principiul 
subsidiarității; solicită ca energia, educația 
și combaterea sărăciei să facă parte din 
prioritățile oferite;

35. solicită în cazul priorităților obligatorii 
pentru toate statele membre, ca acestea să 
fie determinate la scară regională și 
prevăzute cel puțin în domeniile inovare, 
infrastructură și economisirea resurselor și 
să fie adaptate la necesitățile specifice ale 
regiunilor; subliniază faptul că alte 
priorități trebuie oferite și transpuse în mod 
voluntar și în acord cu principiul 
subsidiarității; solicită ca energia, educația 
și combaterea sărăciei să facă parte din 
prioritățile oferite;

Or. fr

Amendamentul 379
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sophie Auconie, Seán Kelly, 
Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Punctul 35
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. solicită în cazul priorităților obligatorii 
pentru toate statele membre, ca acestea să 
fie prevăzute în domeniile inovare, 
infrastructură și economisirea resurselor și 
să fie adaptate la necesitățile specifice ale 
regiunilor; subliniază faptul că alte 
priorități trebuie oferite și transpuse în mod 
voluntar și în acord cu principiul 
subsidiarității; solicită ca energia, educația 
și combaterea sărăciei să facă parte din 
prioritățile oferite;

35. solicită în cazul priorităților obligatorii 
pentru toate statele membre, ca acestea să 
fie prevăzute în domeniile inovare, 
infrastructură și economisirea resurselor și 
să fie adaptate la necesitățile specifice ale 
regiunilor; constată faptul că IMM-urile 
reprezintă sursa principală de locuri de 
muncă din UE și un izvor de idei pentru 
afaceri; subliniază faptul că sprijinul 
acordat IMM-urilor trebuie continuat și 
consolidat în lumina rolului-cheie pe care 
acestea îl pot juca în punerea în aplicare 
a Strategiei UE 2020; subliniază că, din 
punctul de vedere al inițiativei 
emblematice „O Uniune a inovării”, 
trebuie aplicat un concept mai vast al 
„inovării”, iar accesul IMM-urilor la 
finanțare trebuie, în același timp, facilitat; 
constată că alte priorități trebuie oferite și 
transpuse în mod voluntar și în acord cu 
principiul subsidiarității; solicită ca 
energia, educația și combaterea sărăciei să 
facă parte din prioritățile oferite;

Or. en

Amendamentul 380
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. solicită în cazul priorităților obligatorii 
pentru toate statele membre, ca acestea să 
fie prevăzute în domeniile inovare, 
infrastructură și economisirea resurselor și 
să fie adaptate la necesitățile specifice ale 
regiunilor; subliniază faptul că alte 
priorități trebuie oferite și transpuse în mod 
voluntar și în acord cu principiul 
subsidiarității; solicită ca energia, educația 

35. solicită în cazul obiectivelor obligatorii 
pentru toate statele membre, ca acestea să 
fie prevăzute în domeniile inovare, 
infrastructură și economisirea resurselor și 
să fie adaptate la necesitățile specifice ale 
regiunilor; subliniază faptul că alte 
priorități trebuie oferite și transpuse în mod 
voluntar și în acord cu principiul 
subsidiarității; solicită ca energia, educația, 
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și combaterea sărăciei să facă parte din 
prioritățile oferite;

sănătatea și combaterea sărăciei să facă 
parte din obiectivele oferite;

Or. en

Amendamentul 381
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. solicită în cazul priorităților obligatorii
pentru toate statele membre, ca acestea să 
fie prevăzute în domeniile inovare, 
infrastructură și economisirea resurselor și 
să fie adaptate la necesitățile specifice ale 
regiunilor; subliniază faptul că alte 
priorități trebuie oferite și transpuse în mod 
voluntar și în acord cu principiul 
subsidiarității; solicită ca energia, educația 
și combaterea sărăciei să facă parte din 
prioritățile oferite;

35. solicită în cazul priorităților pentru 
toate statele membre, ca acestea să fie 
prevăzute în domeniile inovare, 
infrastructură și economisirea resurselor și 
să fie adaptate la necesitățile specifice ale 
regiunilor; subliniază faptul că alte 
priorități trebuie oferite și transpuse în mod 
voluntar și în acord cu principiul 
subsidiarității; solicită ca energia, educația 
și combaterea sărăciei să facă parte din 
prioritățile oferite;

Or. it

Amendamentul 382
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. solicită în cazul priorităților obligatorii 
pentru toate statele membre, ca acestea să 
fie prevăzute în domeniile inovare, 
infrastructură și economisirea resurselor și 
să fie adaptate la necesitățile specifice ale 
regiunilor; subliniază faptul că alte 
priorități trebuie oferite și transpuse în mod 
voluntar și în acord cu principiul 
subsidiarității; solicită ca energia, educația 

35. solicită în cazul priorităților obligatorii 
pentru toate statele membre, ca acestea să 
fie prevăzute în domeniile inovare, 
infrastructură și economisirea resurselor și 
să fie adaptate la necesitățile specifice ale 
regiunilor; subliniază faptul că alte 
priorități trebuie oferite și transpuse în mod 
voluntar și în acord cu principiul 
subsidiarității; solicită ca energia, educația 
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și combaterea sărăciei să facă parte din
prioritățile oferite;

și combaterea sărăciei să fie luate în calcul 
de prioritățile oferite;

Or. es

Amendamentul 383
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. solicită în cazul priorităților obligatorii 
pentru toate statele membre, ca acestea să 
fie prevăzute în domeniile inovare, 
infrastructură și economisirea resurselor și 
să fie adaptate la necesitățile specifice ale 
regiunilor; subliniază faptul că alte 
priorități trebuie oferite și transpuse în mod 
voluntar și în acord cu principiul 
subsidiarității; solicită ca energia, educația 
și combaterea sărăciei să facă parte din 
prioritățile oferite;

35. solicită în cazul priorităților obligatorii 
pentru toate statele membre, ca acestea să 
fie prevăzute în special în domeniile 
inovare, infrastructură și economisirea 
resurselor și să fie adaptate la necesitățile 
specifice ale regiunilor; subliniază faptul că 
alte priorități trebuie oferite și transpuse în 
mod voluntar și în acord cu principiul 
subsidiarității; solicită ca energia, educația 
și combaterea sărăciei să facă parte din 
prioritățile oferite;

Or. en

Amendamentul 384
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. solicită evitarea întârzierilor la 
începerea programului, și în principiu 
desfășurări mai rapide ale proceselor de 
luare a deciziilor și de evaluare; solicită în 
acest sens îmbunătățirea dotării tehnice și 
interconectării în rețea a administrațiilor 
participante, reducerea obligațiilor de 
publicare și reducerea considerabilă a 
termenelor de licitație și de predare a 

36. solicită evitarea întârzierilor la 
începerea programului, și în principiu 
desfășurări mai rapide ale proceselor de 
luare a deciziilor și de evaluare; solicită în 
acest sens îmbunătățirea asistenței tehnice 
și a interconectării în rețea a 
administrațiilor participante și reducerea 
obligațiilor de publicare;
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avizelor necesare;

Or. en

Amendamentul 385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. solicită evitarea întârzierilor la 
începerea programului, și în principiu 
desfășurări mai rapide ale proceselor de 
luare a deciziilor și de evaluare; solicită în 
acest sens îmbunătățirea dotării tehnice și 
interconectării în rețea a administrațiilor 
participante, reducerea obligații de 
publicare și reducerea considerabilă a 
termenelor de licitație și de predare a 
avizelor necesare;

36. solicită evitarea întârzierilor la 
începerea programului, și în principiu 
desfășurări mai rapide ale proceselor de 
luare a deciziilor și de evaluare; solicită în 
acest sens îmbunătățirea dotării tehnice, a 
măsurilor de consolidare a capacităților și 
a formelor simple și inovatoare de 
consiliere, disponibile pentru autoritățile 
administrative relevante, inclusiv 
organismele de contact, și a interconectării 
în rețea a administrațiilor participante, 
reducerea obligațiilor de publicare și 
reducerea considerabilă a termenelor de 
licitație și de predare a avizelor necesare;
subliniază impactul parteneriatelor 
reușite în ceea ce privește reducerea 
birocrației pentru beneficiari și faptul că 
această situație ar trebui însoțită de 
formarea și responsabilizarea „actorilor 
schimbării”; în acest context, subliniază 
importanța schimburilor de bune practici 
între regiuni;

Or. en

Amendamentul 386
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 36
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. solicită evitarea întârzierilor la 
începerea programului, și în principiu 
desfășurări mai rapide ale proceselor de 
luare a deciziilor și de evaluare; solicită în 
acest sens îmbunătățirea dotării tehnice și 
interconectării în rețea a administrațiilor 
participante, reducerea obligațiilor de 
publicare și reducerea considerabilă a 
termenelor de licitație și de predare a 
avizelor necesare;

36. solicită evitarea întârzierilor la 
începerea programului, și în principiu 
desfășurări mai rapide ale proceselor de 
luare a deciziilor și de evaluare; solicită în 
acest sens îmbunătățirea dotării tehnice și 
interconectării în rețea a administrațiilor 
participante, reducerea obligațiilor de 
publicare și reducerea considerabilă a 
termenelor de licitație și de predare a 
avizelor necesare; solicită Comisiei să 
evalueze dacă ar putea fi stabilite zone-
pilot în vederea testării la scară mai mică 
a noilor regulamente, înainte ca acestea 
să fie aplicabile restului regiunilor, vizând 
identificarea posibilelor probleme în 
procesul de punere în aplicare;

Or. en

Amendamentul 387
Juozas Imbrasas

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. solicită evitarea întârzierilor la 
începerea programului, și în principiu 
desfășurări mai rapide ale proceselor de 
luare a deciziilor și de evaluare; solicită în 
acest sens îmbunătățirea dotării tehnice și 
interconectării în rețea a administrațiilor 
participante, reducerea obligațiilor de 
publicare și reducerea considerabilă a 
termenelor de licitație și de predare a 
avizelor necesare;

36. solicită evitarea întârzierilor la 
începerea programului, și în principiu 
desfășurări mai rapide ale proceselor de 
luare a deciziilor și de evaluare; solicită în 
acest sens îmbunătățirea dotării tehnice și 
interconectării în rețea a administrațiilor 
participante,reducerea obligațiilor de 
publicare și reducerea considerabilă a
termenelor de licitație și de predare a 
avizelor necesare, fără însă ca aceste 
măsuri să afecteze transparența;
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Or. lt

Amendamentul 388
Hermann Winkler, Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. solicită evitarea întârzierilor la 
începerea programului, și în principiu 
desfășurări mai rapide ale proceselor de 
luare a deciziilor și de evaluare; solicită în 
acest sens îmbunătățirea dotării tehnice și 
interconectării în rețea a administrațiilor 
participante, reducerea obligațiilor de 
publicare și reducerea considerabilă a 
termenelor de licitație și de predare a 
avizelor necesare;

36. solicită evitarea întârzierilor la 
începerea programului, și în principiu 
desfășurări mai rapide ale proceselor de 
luare a deciziilor și de evaluare; subliniază 
că acest lucru este foarte important 
îndeosebi pentru IMM-uri; solicită în 
acest sens îmbunătățirea dotării tehnice și 
interconectării în rețea a administrațiilor 
participante, reducerea obligațiilor de 
publicare și reducerea considerabilă a 
termenelor de licitație și de predare a 
avizelor necesare;

Or. de

Amendamentul 389
Petru Constantin Luhan

Propunerea de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. solicită evitarea întârzierilor la 
începerea programului, și în principiu 
desfășurări mai rapide ale proceselor de 
luare a deciziilor și de evaluare; solicită în 
acest sens îmbunătățirea dotării tehnice și 
interconectării în rețea a administrațiilor 
participante, reducerea obligațiilor de 
publicare și reducerea considerabilă a 
termenelor de licitație și de predare a 
avizelor necesare;

36. solicită evitarea întârzierilor la 
începerea programului, și în principiu 
desfășurări mai rapide ale proceselor de 
luare a deciziilor și de evaluare; solicită în 
acest sens îmbunătățirea dotării tehnice și 
interconectării în rețea a administrațiilor 
participante, reducerea obligațiilor de 
publicare și reducerea considerabilă a 
termenelor de licitație și de predare a 
avizelor necesare; susține alocarea 
financiară pentru creșterea capacității
administrative la nivel local și regional, 
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acolo unde este cazul;

Or. ro

Amendamentul 390
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. solicită evitarea întârzierilor la 
începerea programului, și în principiu 
desfășurări mai rapide ale proceselor de 
luare a deciziilor și de evaluare; solicită în 
acest sens îmbunătățirea dotării tehnice și 
interconectării în rețea a administrațiilor 
participante, reducerea obligațiilor de 
publicare și reducerea considerabilă a 
termenelor de licitație și de predare a 
avizelor necesare;

36. solicită evitarea întârzierilor la 
începerea programului, și în principiu 
desfășurări mai rapide ale proceselor de 
luare a deciziilor și de evaluare; solicită în 
acest sens îmbunătățirea dotării tehnice și a 
interconectării în rețea a administrațiilor 
participante, revizuirea obligațiilor de 
publicare și reducerea considerabilă a 
termenelor de licitație și de predare a 
avizelor necesare;

Or. en

Amendamentul 391
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Punctul 36a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36a. subliniază faptul că schimburile de 
bune practici dintre regiuni trebuie 
consolidate în continuare, luând în 
considerare faptul că această măsură 
contribuie la o utilizare mai eficientă a 
fondurilor; solicită crearea și punerea 
oportună în aplicare a programelor care 
favorizează acest tip de schimburi, 
urmând exemplul programului Erasmus 
pentru reprezentanții aleși la nivel local și 
regional, pentru care solicită o punere 
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rapidă în aplicare;

Or. en

Amendamentul 392
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Stimulente, condiționare, orientare către 
obținerea de rezultate, cofinanțare, opțiuni 
de finanțare

Stimulente, condiționare, orientare către 
necesități și obținerea de rezultate, 
cofinanțare, opțiuni de finanțare

Or. el

Amendamentul 393
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. solicită corelarea plăților din 
fondurile pentru subvenții de 
condiționalități din parteneriatele pentru 
investiții, solicitând reforme din partea 
statelor membre, pentru a garanta 
utilizarea eficientă a mijloacelor 
financiare în domeniile aflate în legătură 
directă cu politica de coeziune; consideră 
echitabilă îmbinarea conectării mai ales 
cu transpunerea concretă a legislației UE 
deja adoptate (reglarea prețurilor, licitații, 
transport, mediu, sănătate și altele.), 
pentru a evita astfel neuniformitățile și 
pentru a garanta eficacitatea; respinge 
însă țintele care solicită de la statele 
membre reforme sociale și economice 
fundamentale;

eliminat



PE464.689v01-00 62/156 AM\865326RO.doc

RO

Or. fr

Amendamentul 394
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. solicită corelarea plăților din 
fondurile pentru subvenții de 
condiționalități din parteneriatele pentru 
investiții, solicitând reforme din partea 
statelor membre, pentru a garanta 
utilizarea eficientă a mijloacelor 
financiare în domeniile aflate în legătură 
directă cu politica de coeziune; consideră 
echitabilă îmbinarea conectării mai ales 
cu transpunerea concretă a legislației UE 
deja adoptate (reglarea prețurilor, licitații, 
transport, mediu, sănătate și altele.), 
pentru a evita astfel neuniformitățile și 
pentru a garanta eficacitatea; respinge 
însă țintele care solicită de la statele 
membre reforme sociale și economice 
fundamentale;

37. încurajează cu tărie autoritățile locale 
și regionale să asigure cel mai înalt nivel 
de performanță a capacității lor 
administrative și instituționale, precum și 
să dezvolte resurse umane și financiare 
adecvate pentru a răspunde complexității 
proiectelor finanțate de către UE, în 
principal din punct de vedere al sarcinii 
administrative; subliniază nevoia 
asigurării unor niveluri adecvate de 
finanțare pentru a permite autorităților 
locale și regionale să participe la proiecte 
majore finanțate din fonduri structurale;

Or. en

Amendamentul 395
Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. solicită corelarea plăților din fondurile 
pentru subvenții de condiționalități din 
parteneriatele pentru investiții, solicitând 
reforme din partea statelor membre, pentru 
a garanta utilizarea eficientă a mijloacelor 
financiare în domeniile aflate în legătură 

37. solicită corelarea plăților din fondurile 
pentru subvenții de condiționalități din 
parteneriatele pentru investiții, solicitând 
reforme din partea statelor membre, pentru 
a garanta utilizarea eficientă a mijloacelor 
financiare în domeniile aflate în legătură 
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directă cu politica de coeziune; consideră 
echitabilă îmbinarea conectării mai ales 
cu transpunerea concretă a legislației UE 
deja adoptate (reglarea prețurilor, licitații, 
transport, mediu, sănătate și altele.), 
pentru a evita astfel neuniformitățile și 
pentru a garanta eficacitatea; respinge 
însă țintele care solicită de la statele 
membre reforme sociale și economice 
fundamentale;

directă cu politica de coeziune;

Or. en

Amendamentul 396
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. solicită corelarea plăților din fondurile 
pentru subvenții de condiționalități din 
parteneriatele pentru investiții, solicitând 
reforme din partea statelor membre, pentru 
a garanta utilizarea eficientă a mijloacelor 
financiare în domeniile aflate în legătură 
directă cu politica de coeziune; consideră 
echitabilă îmbinarea conectării mai ales 
cu transpunerea concretă a legislației UE 
deja adoptate (reglarea prețurilor, licitații, 
transport, mediu, sănătate și altele.), 
pentru a evita astfel neuniformitățile și 
pentru a garanta eficacitatea; respinge 
însă țintele care solicită de la statele 
membre reforme sociale și economice 
fundamentale;

37. solicită corelarea plăților din fondurile 
pentru subvenții de condiționalități din 
parteneriatele pentru investiții, solicitând 
reforme din partea statelor membre, pentru 
a garanta utilizarea eficientă a mijloacelor 
financiare în domeniile aflate în legătură 
directă cu politica de coeziune, asigurând 
respectarea următoarelor condiții: 
condiționalitățile servesc la sporirea 
eficienței și a eficacității politicii de 
coeziune, actorii implicați în gestionarea 
programelor operaționale au posibilitatea 
de a influența condiționalitățile, acești 
actori dețin competențele și capacitatea 
instituțională necesare pentru a pune în 
aplicare schimbările necesare și au 
drepturi de proprietate asupra 
condiționalităților, putându-se raporta la 
acestea; respinge însă țintele care solicită 
de la statele membre reforme sociale și 
economice fundamentale; toate 
condiționalitățile ar trebui să respecte pe 
deplin principiul subsidiarității și al 
parteneriatului;
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Or. en

Amendamentul 397
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. solicită corelarea plăților din 
fondurile pentru subvenții de 
condiționalități din parteneriatele pentru 
investiții, solicitând reforme din partea 
statelor membre, pentru a garanta 
utilizarea eficientă a mijloacelor
financiare în domeniile aflate în legătură 
directă cu politica de coeziune; consideră 
echitabilă îmbinarea conectării mai ales 
cu transpunerea concretă a legislației UE 
deja adoptate (reglarea prețurilor, licitații, 
transport, mediu, sănătate și altele.),
pentru a evita astfel neuniformitățile și 
pentru a garanta eficacitatea; respinge 
însă țintele care solicită de la statele
membre reforme sociale și economice 
fundamentale;

37. își exprimă îndoielile cu privire la 
avantajele unei posibile corelări a 
subvențiilor cu condiționalitățile din 
parteneriatele pentru dezvoltarea 
investițiilor, semnalează că este posibilă o 
condiționalitate consolidată a politicii 
regionale în cadrul unei guvernanțe 
adecvate și legată, în consecință, de însăși 
natura politicii de coeziune; consideră 
echitabilă, totuși, aprofundarea 
evaluărilor rezultatelor; insistă asupra 
faptului că o simplificare a gestiunii și a 
normelor s-ar traduce printr-o creștere a 
eficienței folosirii resurselor și printr-o 
scădere a neuniformităților; respinge 
orice propunere care să ceară statelor 
membre reforme sociale și economice 
fundamentale și, în consecință, se opune 
ferm oricărei condiționalități 
macroeconomice; în plus, reamintește că 
nicio politică comună nu este supusă 
unor asemenea condiții;

Or. es

Amendamentul 398
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. solicită corelarea plăților din fondurile 
pentru subvenții de condiționalități din 

37. solicită eliminarea corelării plăților 
mijloacelor financiare din fondurile pentru 
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parteneriatele pentru investiții, solicitând 
reforme din partea statelor membre, pentru 
a garanta utilizarea eficientă a mijloacelor 
financiare în domeniile aflate în legătură 
directă cu politica de coeziune; consideră 
echitabilă îmbinarea conectării mai ales 
cu transpunerea concretă a legislației UE 
deja adoptate (reglarea prețurilor, licitații, 
transport, mediu, sănătate și altele.), 
pentru a evita astfel neuniformitățile și 
pentru a garanta eficacitatea; respinge 
însă țintele care solicită de la statele 
membre reforme sociale și economice
fundamentale;

subvenții de condiționalități din 
parteneriatele pentru investiții, solicitând 
garanții din partea statelor membre, pentru 
a garanta utilizarea eficientă a mijloacelor 
financiare în domeniile aflate în legătură 
directă cu politica de coeziune; respinge 
țintele care ar solicita de la statele membre 
reforme sociale și economice
fundamentale și ar transfera alte 
competențe la nivel european încălcând 
astfel principiul subsidiarității;

Or. cs

Amendamentul 399
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Philippe Boulland, 
Sophie Auconie

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. solicită corelarea plăților din fondurile 
pentru subvenții de condiționalități din 
parteneriatele pentru investiții, solicitând 
reforme din partea statelor membre,
pentru a garanta utilizarea eficientă a 
mijloacelor financiare în domeniile aflate 
în legătură directă cu politica de coeziune; 
consideră echitabilă îmbinarea conectării 
mai ales cu transpunerea concretă a 
legislației UE deja adoptate (reglarea 
prețurilor, licitații, transport, mediu, 
sănătate și altele.), pentru a evita astfel 
neuniformitățile și pentru a garanta 
eficacitatea; respinge însă țintele care 
solicită de la statele membre reforme 
sociale și economice fundamentale;

37. solicită corelarea plăților din fondurile 
pentru subvenții de condiționalități din 
parteneriatele pentru investiții, invitând 
statele membre să introducă reforme
pentru a garanta utilizarea eficientă a 
mijloacelor financiare în domeniile aflate 
în legătură directă cu politica de coeziune; 
respinge însă țintele care solicită de la 
statele membre reforme sociale și 
economice fundamentale;

Or. fr
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Amendamentul 400
Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. solicită corelarea plăților din fondurile 
pentru subvenții de condiționalități din 
parteneriatele pentru investiții, solicitând 
reforme din partea statelor membre, 
pentru a garanta utilizarea eficientă a 
mijloacelor financiare în domeniile aflate 
în legătură directă cu politica de coeziune; 
consideră echitabilă îmbinarea conectării 
mai ales cu transpunerea concretă a 
legislației UE deja adoptate (reglarea 
prețurilor, licitații, transport, mediu, 
sănătate și altele.), pentru a evita astfel 
neuniformitățile și pentru a garanta 
eficacitatea; respinge însă țintele care 
solicită de la statele membre reforme 
sociale și economice fundamentale;

37. solicită corelarea plăților din fondurile 
pentru subvenții de condiționalități stabilite 
ex-ante, la începutul perioadei de 
programare în cadrul unui dialog între 
Comisie și statele membre și ulterior 
declinate din parteneriatele pentru 
investiții și programele operative; 
condiționalitățile ex-ante trebuie să fie 
bine definite, orientate, verificabile și să 
vizeze numai aspectele aflate în legătură 
directă cu eficiența investițiilor susținute 
prin politica de coeziune; consideră 
echitabilă îmbinarea conectării mai ales cu 
transpunerea concretă a legislației UE deja 
adoptate (reglarea prețurilor, licitații, 
transport, mediu, sănătate și altele.), pentru 
a evita astfel neuniformitățile și pentru a 
garanta eficacitatea; respinge însă țintele 
care solicită de la statele membre reforme 
sociale și economice fundamentale;

Or. it

Amendamentul 401
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. solicită corelarea plăților din fondurile 
pentru subvenții de condiționalități din 
parteneriatele pentru investiții, solicitând 
reforme din partea statelor membre, pentru 
a garanta utilizarea eficientă a 
mijloacelor financiare în domeniile aflate 

37. solicită introducerea de condiționalități 
specifice care să se aplice parteneriatelor
pentru investiții, solicitând reforme din 
partea statelor membre, și cărora să li se 
subordoneze plățile din fondurile pentru 
investiții; consideră echitabilă îmbinarea 
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în legătură directă cu politica de 
coeziune; consideră echitabilă îmbinarea 
conectării mai ales cu transpunerea 
concretă a legislației UE deja adoptate 
(reglarea prețurilor, licitații, transport, 
mediu, sănătate și altele.), pentru a evita 
astfel neuniformitățile și pentru a garanta 
eficacitatea; respinge însă țintele care 
solicită de la statele membre reforme 
sociale și economice fundamentale;

conectării mai ales cu transpunerea 
concretă a legislației UE deja adoptate 
(reglarea prețurilor, licitații, transport, 
mediu, sănătate și altele.), pentru a evita 
astfel neuniformitățile și pentru a garanta 
eficacitatea; respinge însă țintele care 
solicită de la statele membre reforme 
sociale și economice fundamentale;

Or. it

Amendamentul 402
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. solicită corelarea plăților din fondurile 
pentru subvenții de condiționalități din 
parteneriatele pentru investiții, solicitând 
reforme din partea statelor membre, pentru 
a garanta utilizarea eficientă a mijloacelor 
financiare în domeniile aflate în legătură 
directă cu politica de coeziune; consideră 
echitabilă îmbinarea conectării mai ales cu 
transpunerea concretă a legislației UE deja 
adoptate (reglarea prețurilor, licitații, 
transport, mediu, sănătate și altele.), pentru 
a evita astfel neuniformitățile și pentru a 
garanta eficacitatea; respinge însă țintele 
care solicită de la statele membre reforme 
sociale și economice fundamentale;

37. solicită corelarea plăților cu 
condiționalitățile stabilite în contractele 
de parteneriat pentru dezvoltare și 
investiții, solicitând reforme din partea 
statelor membre, pentru a garanta utilizarea 
eficientă a fondurilor în domeniile aflate în 
legătură directă cu politica de coeziune; 
consideră echitabilă îmbinarea conectării 
mai ales cu transpunerea concretă a 
legislației UE deja adoptate (reglarea 
prețurilor, licitații, transport, mediu, 
sănătate și altele.), pentru a evita astfel 
neuniformitățile și pentru a garanta 
eficacitatea; respinge însă țintele care 
solicită de la statele membre reforme 
sociale și economice fundamentale;

Or. en

Amendamentul 403
Seán Kelly
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Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. solicită corelarea plăților din fondurile 
pentru subvenții de condiționalități din 
parteneriatele pentru investiții, solicitând 
reforme din partea statelor membre, pentru 
a garanta utilizarea eficientă a mijloacelor 
financiare în domeniile aflate în legătură 
directă cu politica de coeziune; consideră 
echitabilă îmbinarea conectării mai ales cu 
transpunerea concretă a legislației UE deja 
adoptate (reglarea prețurilor, licitații, 
transport, mediu, sănătate și altele.), pentru 
a evita astfel neuniformitățile și pentru a 
garanta eficacitatea; respinge însă țintele 
care solicită de la statele membre reforme 
sociale și economice fundamentale;

37. solicită corelarea plăților din fondurile 
pentru subvenții de condiționalități din 
parteneriatele pentru dezvoltare și 
investiții, solicitând reforme din partea 
statelor membre, pentru a garanta utilizarea 
eficientă a mijloacelor financiare în 
domeniile aflate în legătură directă cu 
politica de coeziune, câtă vreme 
următoarele condiții sunt respectate: 
condiționalitatea servește la sporirea 
eficienței și a eficacității politicii de 
coeziune, actorii implicați în gestionarea 
programelor operaționale au posibilitatea 
de a influența condiționalitățile, acești 
actori dețin competențele și capacitatea 
instituțională necesare pentru a pune în 
aplicare schimbările necesare și actorii 
implicați au drepturi de proprietate 
asupra condiționalităților, putându-se 
raporta la acestea; consideră echitabilă 
îmbinarea conectării mai ales cu 
transpunerea concretă a legislației UE deja 
adoptate (reglarea prețurilor, licitații, 
transport, mediu, sănătate și altele.), pentru 
a evita astfel neuniformitățile și pentru a 
garanta eficacitatea; respinge însă țintele 
care solicită de la statele membre reforme 
sociale și economice fundamentale; toate 
condiționalitățile ar trebui să respecte pe 
deplin principiul subsidiarității și al 
parteneriatului;

Or. en

Amendamentul 404
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 37
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. solicită corelarea plăților din fondurile 
pentru subvenții de condiționalități din 
parteneriatele pentru investiții, solicitând 
reforme din partea statelor membre, pentru 
a garanta utilizarea eficientă a mijloacelor 
financiare în domeniile aflate în legătură 
directă cu politica de coeziune; consideră 
echitabilă îmbinarea conectării mai ales cu 
transpunerea concretă a legislației UE deja 
adoptate (reglarea prețurilor, licitații, 
transport, mediu, sănătate și altele.), pentru 
a evita astfel neuniformitățile și pentru a 
garanta eficacitatea; respinge însă țintele 
care solicită de la statele membre reforme 
sociale și economice fundamentale;

37. solicită corelarea plăților din fondurile 
pentru subvenții de condiționalități din 
parteneriatele pentru investiții, solicitând 
anumite angajamente din partea statelor 
membre, pentru a garanta utilizarea 
efectivă a mijloacelor financiare în 
domeniile aflate în legătură directă cu 
politica de coeziune; consideră echitabilă 
îmbinarea conectării mai ales cu 
transpunerea concretă a legislației UE deja 
adoptate (reglarea prețurilor, licitații, 
transport, mediu, sănătate și altele.), pentru 
a evita astfel neuniformitățile și pentru a 
garanta eficacitatea; respinge însă țintele 
care solicită de la statele membre reforme 
sociale și economice fundamentale;

Or. en

Amendamentul 405
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 37a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. subliniază faptul că includerea 
dimensiunii de gen în procesul de 
elaborare a bugetului va asigura eficiența 
cheltuielilor UE; invită Comisia 
Europeană să propună o procedură de 
introducere a metodelor de stabilire a 
bugetului prin includerea dimensiunii de 
gen în cadrul elaborării și gestiunii 
programelor de fonduri structurale de 
după 2013 și să sporească competențele în 
domeniul diferențelor dintre bărbați și 
femei, la toate nivelurile administrațiilor, 
prin promovarea consolidării 
capacităților;

Or. en
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Amendamentul 406
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 37a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. se opune cu tărie tuturor formelor de 
condiționalitate care ar determina 
aplicarea de sancțiuni autorităților locale 
atunci când acestea nu au niciun drept în 
procesul de decizie; invită, în schimb, 
Comisia să solicite statelor membre să 
introducă reformele necesare pentru o 
utilizare eficientă a sprijinului financiar 
în domeniile direct legate de politica de 
coeziune, în vederea evitării apariției 
neregulilor și a garantării eficacității 
sprijinului; se opune cu tărie ca politica 
de coeziune să servească la punerea în 
aplicare a dispozițiilor care impun statelor 
membre să introducă reforme sociale și 
economice fundamentale;

Or. fr

Amendamentul 407
László Surján, Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht

Propunere de rezoluție
Punctul 37a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. consideră că noua condiționalitate 
nu determină sarcini administrative 
suplimentare pentru actorii implicați; 
încurajează dezvoltarea unor sisteme de 
condiționalitate standard, compatibile, 
atât pentru FEDR, cât și pentru FSE, 
care ar trebui, de asemenea, să poată fi 
evaluate în mod obiectiv;
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Or. en

Amendamentul 408
Joachim Zeller

Propunere de rezoluție
Punctul 37a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. sprijină solicitarea Comisiei de a 
raporta condiționalitatea 
macroeconomică legată de disciplina 
bugetară nu numai la fondurile de 
coeziune, ci și de a o extinde și la 
fondurile structurale și agricole;

Or. de

Amendamentul 409
Joachim Zeller

Propunere de rezoluție
Punctul 37b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37b. consideră că responsabilitatea pentru 
formularea și supravegherea 
implementării condiționalităților revine 
Comisiei și sugerează planuri de acțiuni 
corespunzătoare pentru statele membre și 
regiuni;

Or. de

Amendamentul 410
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 38
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. salută orientarea întărită către 
obținerea de rezultate a politicii de 
coeziune prevăzute de Comisie printr-o 
stabilire ex ante a unor obiective și 
indicatori adecvați; subliniază faptul că 
poate fi vorba doar de câțiva indicatori 
clar definiți și măsurabili, care trebuie să 
se afle într-o corelare directă cu 
finanțarea și care trebuie conveniți
împreună cu regiunile/statele membre;

38. susține propunerea Comisiei de a trece 
la o abordare orientată într-o mai mare 
măsură către rezultate, utilizând obiective 
și indicatori de rezultat clari și măsurabili, 
conveniți în prealabil, în conformitate cu 
obiectivele specifice ale fiecărei regiuni; 
respinge o evaluare a performanței numai 
din punct de vedere al progresului către 
obiectivele Europa 2020; subliniază faptul 
că, în perioada de programare 2006-2013, 
s-au înregistrat progrese la acest nivel 
prin includerea de evaluări ex-ante, 
intermediare și ex-post;

Or. en

Amendamentul 411
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. salută orientarea întărită către obținerea 
de rezultate a politicii de coeziune
prevăzute de Comisie printr-o stabilire ex 
ante a unor obiective și indicatori adecvați; 
subliniază faptul că poate fi vorba doar de 
câțiva indicatori clar definiți și măsurabili, 
care trebuie să se afle într-o corelare 
directă cu finanțarea și care trebuie 
conveniți împreună cu regiunile/statele 
membre;

38. salută orientarea întărită către obținerea 
de rezultate a politicii de coeziune
prevăzute de Comisie printr-o stabilire ex 
ante a unor obiective și indicatori adecvați; 
subliniază faptul că poate fi vorba doar de 
câțiva indicatori clar definiți și măsurabili, 
care trebuie să se afle într-o corelare 
directă cu finanțarea și care trebuie 
conveniți împreună cu regiunile/statele 
membre; recomandă îmbunătățirea 
procesului de selecție a proiectelor, pe 
baza experienței obținute în regiuni/state 
membre, precum și prin introducerea de 
instrumente de sprijin, cum ar fi 
NECATER, care a fost elaborat de către 
guvernul francez și vizează reducerea 
emisiilor de carbon în cadrul proiectelor 
și îmbunătățirea contabilizării dioxidului 
de carbon la nivel local și regional;
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Or. en

Amendamentul 412
Sophie Auconie

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. salută orientarea întărită către obținerea 
de rezultate a politicii de coeziune
prevăzute de Comisie printr-o stabilire ex 
ante a unor obiective și indicatori adecvați; 
subliniază faptul că poate fi vorba doar de 
câțiva indicatori clar definiți și măsurabili, 
care trebuie să se afle într-o corelare 
directă cu finanțarea și care trebuie 
conveniți împreună cu regiunile/statele 
membre;

38. salută orientarea întărită către obținerea 
de rezultate a politicii de coeziune
prevăzute de Comisie printr-o stabilire ex 
ante a unor obiective și indicatori adecvați; 
subliniază faptul că poate fi vorba doar de 
câțiva indicatori clar definiți și măsurabili, 
care trebuie să se afle într-o corelare 
directă cu finanțarea și care trebuie 
conveniți împreună cu regiunile/statele 
membre; consideră totuși că toate 
instrumentele și criteriile propuse pentru 
măsurarea performanței ar trebui să 
păstreze o viziune calitativă a 
programelor;

Or. fr

Amendamentul 413
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. salută orientarea întărită către obținerea 
de rezultate a politicii de coeziune
prevăzute de Comisie printr-o stabilire ex 
ante a unor obiective și indicatori adecvați; 
subliniază faptul că poate fi vorba doar de 
câțiva indicatori clar definiți și măsurabili, 
care trebuie să se afle într-o corelare 
directă cu finanțarea și care trebuie 
conveniți împreună cu regiunile/statele 

38. salută orientarea întărită către obținerea 
de rezultate a politicii de coeziune
prevăzute de Comisie, dar crede că 
stabilirea ex ante a unor obiective și 
indicatori va face ca efortul de obținere a 
anumitor valori să prevaleze în 
detrimentul concentrării în vederea 
obținerii de rezultate reale; subliniază 
faptul că¸ dacă sunt stabiliți, poate fi vorba 
doar de câțiva indicatori clar definiți și 
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membre; măsurabili, care trebuie să se afle într-o 
corelare directă cu finanțarea și care 
trebuie conveniți împreună cu 
regiunile/statele membre;

Or. es

Amendamentul 414
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. salută orientarea întărită către obținerea 
de rezultate a politicii de coeziune 
prevăzute de Comisie printr-o stabilire ex 
ante a unor obiective și indicatori adecvați; 
subliniază faptul că poate fi vorba doar de 
câțiva indicatori clar definiți și măsurabili, 
care trebuie să se afle într-o corelare 
directă cu finanțarea și care trebuie 
conveniți împreună cu regiunile/statele 
membre;

38. salută orientarea întărită către 
necesități și obținerea de rezultate a 
politicii de coeziune prevăzute de Comisie 
printr-o stabilire ex ante a unor obiective și 
indicatori adecvați; subliniază faptul că 
poate fi vorba doar de câțiva indicatori clar 
definiți și măsurabili, care trebuie să se afle 
într-o corelare directă cu finanțarea și care 
trebuie conveniți împreună cu 
regiunile/statele membre;

Or. el

Amendamentul 415
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 38a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38a. consideră că transparența la nivelul 
politicii de coeziune și a ciclului său de 
programare, alocarea cheltuielilor și 
accesul la informare pentru potențialii 
beneficiari ai fondurilor structurale 
reprezintă condițiile prealabile esențiale 
pentru atingerea obiectivelor generale ale 
politicii de coeziune și că transparența ar 
trebui, prin urmare, să fie introdusă ca 
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principiu transsectorial orientativ în 
cadrul proceselor de programare a 
politicii de coeziune și de luare a deciziilor 
în următoarea perioadă de finanțare; 
subliniază faptul că publicarea listei de 
beneficiari ar trebui continuată, mai ales 
online, dat fiind că aceasta reprezintă un 
instrument eficient de îmbunătățire a 
transparenței;

Or. en

Amendamentul 416
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. solicită concentrarea indicatorilor 
asupra corelărilor cu valoarea adăugată 
europeană (creșterea productivității, 
performanțele din domeniul cercetării, 
serviciile de transport, creșterea 
regională, îmbunătățiri relevante ale 
mediului); solicită renunțarea la țintele 
cantitative pentru măsurătorile 
performanței în domeniile cu competență 
predominant națională (standardele de 
educare, granițele de sărăcie, capacitatea 
de integrare) și evaluarea mai degrabă a 
caracterului-model și inovator al 
proiectelor;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 417
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 39
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. solicită concentrarea indicatorilor 
asupra corelărilor cu valoarea adăugată 
europeană (creșterea productivității, 
performanțele din domeniul cercetării, 
serviciile de transport, creșterea regională, 
îmbunătățiri relevante ale mediului); 
solicită renunțarea la țintele cantitative 
pentru măsurătorile performanței în 
domeniile cu competență predominant 
națională (standardele de educare, 
granițele de sărăcie, capacitatea de 
integrare) și evaluarea mai degrabă a 
caracterului-model și inovator al 
proiectelor;

39. susține utilizarea unui număr limitat 
de indicatori comuni, corelați cu 
obiectivele coeziunii economice, sociale și 
teritoriale, cum ar fi ocuparea forței de 
muncă, incluziunea socială, reducerea 
disparităților la nivelul bogăției, 
cercetarea, inovarea, universalitatea și 
calitatea SSIG, serviciile de transport, 
creșterea regională, îmbunătățirea 
gestiunii mediului, precum și cu 
obiectivele strategiei UE 2020, pentru a 
permite Comisiei să deruleze o evaluare 
cuprinzătoare și continuă, de-a lungul 
perioadei de programare, întrucât 
majoritatea indicatorilor ar trebui stabiliți 
la nivel regional, luând în considerare 
natura specifică a fiecărei regiuni și 
prioritățile fixate; indicatorii trebuie să 
reflecte gradul de necesitate al fiecărei 
abordări propuse pentru dezvoltarea 
regiunii;

Or. en

Amendamentul 418
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. solicită concentrarea indicatorilor 
asupra corelărilor cu valoarea adăugată 
europeană (creșterea productivității, 
performanțele din domeniul cercetării, 
serviciile de transport, creșterea 
regională, îmbunătățiri relevante ale 
mediului); solicită renunțarea la țintele 
cantitative pentru măsurătorile 
performanței în domeniile cu competență 
predominant națională (standardele de 
educare, granițele de sărăcie, capacitatea 

39. solicită concentrarea indicatorilor 
asupra corelărilor cu valoarea adăugată 
europeană, luând, de asemenea, în 
considerare progresul în monitorizarea 
UE 2020; solicită ca țintele cantitative să 
fie calculate cu atenție și ca posibilă 
contribuție la atingerea obiectivelor 
cuantificabile, pe baza contribuției 
financiare din fondurile structurale și să 
fie evaluat mai degrabă caracterul-model
și inovator al proiectelor;
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de integrare) și evaluarea mai degrabă a 
caracterului-model și inovator al 
proiectelor;

Or. en

Amendamentul 419
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. solicită concentrarea indicatorilor 
asupra corelărilor cu valoarea adăugată 
europeană (creșterea productivității, 
performanțele din domeniul cercetării, 
serviciile de transport, creșterea 
regională, îmbunătățiri relevante ale 
mediului); solicită renunțarea la țintele 
cantitative pentru măsurătorile 
performanței în domeniile cu competență 
predominant națională (standardele de 
educare, granițele de sărăcie, capacitatea 
de integrare) și evaluarea mai degrabă a 
caracterului-model și inovator al 
proiectelor;

39. solicită ca, în cazul în care există, 
indicatorii să fie corelați cu atingerea 
obiectivelor strategiei Europa 2020;
solicită cuantificarea performanței în 
domeniile cu competență predominant 
națională sau regională, aplicarea 
flexibilității și proporționalității necesare 
și evaluarea mai degrabă a caracterului-
model și inovator al proiectelor;

Or. es

Amendamentul 420
Franz Obermayr

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. solicită concentrarea indicatorilor 
asupra corelărilor cu valoarea adăugată 
europeană (creșterea productivității, 
performanțele din domeniul cercetării, 
serviciile de transport, creșterea regională, 

39. solicită concentrarea indicatorilor 
asupra corelărilor cu valoarea adăugată 
europeană (creșterea productivității, 
performanțele din domeniul cercetării, 
serviciile de transport, creșterea regională, 
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îmbunătățiri relevante ale mediului); 
solicită renunțarea la țintele cantitative 
pentru măsurătorile performanței în 
domeniile cu competență predominant 
națională (standardele de educare, granițele 
de sărăcie, capacitatea de integrare) și 
evaluarea mai degrabă a caracterului-
model și inovator al proiectelor;

îmbunătățiri relevante ale mediului); 
solicită pe lângă evaluarea țintelor
cantitative pentru măsurătorile 
performanței în domeniile cu competență 
predominant națională (standardele de 
educare, granițele de sărăcie, capacitatea de 
integrare) și evaluarea caracterului-model 
și inovator al proiectelor;

Or. de

Amendamentul 421
Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
Punctul 39a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39a. solicită o limitare a perioadelor de 
finanțare a regiunilor care nici după mai 
multe perioade de programare nu și-au 
îmbunătățit situația economică, socială și 
ecologică, în ciuda finanțării maxime;

Or. de

Amendamentul 422
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 39a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39a. consideră că indicatorii care definesc 
finanțarea regiunilor din fondurile 
structurale și Fondul de coeziune trebuie 
să se bazeze pe cele mai recente date 
statistice ale Eurostat, pentru a se ține 
cont pe deplin de condițiile economice și 
sociale cu care se confruntă regiunile în 
urma crizei; 
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Or. el

Amendamentul 423
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. consideră cofinanțarea unul dintre 
principiile fundamentale ale politicii de 
coeziune; solicită o verificare a cotei-parte 
maxime a UE care ar trebui să îi urmeze 
întărit nivelului regional de dezvoltare, 
valorii adăugate europene și felurilor de 
măsuri și care trebuie mărită sau scăzută 
corespunzător;

40. consideră cofinanțarea unul dintre 
principiile fundamentale ale politicii de 
coeziune; solicită ca nivelurile de 
cofinanțare să nu fie revizuite în sens 
descendent și să fie modulate în funcție de 
nivelul regional de dezvoltare;

Or. fr

Amendamentul 424
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. consideră cofinanțarea unul dintre 
principiile fundamentale ale politicii de 
coeziune; solicită o verificare a cotei-parte 
maxime a UE care ar trebui să îi urmeze 
întărit nivelului regional de dezvoltare, 
valorii adăugate europene și felurilor de 
măsuri și care trebuie mărită sau scăzută 
corespunzător;

40. consideră cofinanțarea unul dintre 
principiile fundamentale ale politicii de 
coeziune; solicită menținerea cotei-parte 
maxime a UE;

Or. en

Amendamentul 425
Derek Vaughan
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Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. consideră cofinanțarea unul dintre 
principiile fundamentale ale politicii de 
coeziune; solicită o verificare a cotei-parte 
maxime a UE care ar trebui să îi urmeze 
întărit nivelului regional de dezvoltare, 
valorii adăugate europene și felurilor de 
măsuri și care trebuie mărită sau scăzută 
corespunzător;

40. consideră cofinanțarea unul dintre 
principiile fundamentale ale politicii de 
coeziune; se opune introducerii unor rate 
de cofinanțare diferențiate, întrucât acest 
fapt ar putea conduce la consecințe 
imprevizibile și la anularea posibilității
accesării fondurilor UE în anumite 
regiuni, în special în regiunile care 
vizează competitivitatea, dat fiind că 
bugetele naționale reduse ar putea 
împiedica aplicarea de rate mai mari de 
cofinanțare națională;

Or. en

Amendamentul 426
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. consideră cofinanțarea unul dintre 
principiile fundamentale ale politicii de 
coeziune; solicită o verificare a cotei-parte 
maxime a UE care ar trebui să îi urmeze 
întărit nivelului regional de dezvoltare,
valorii adăugate europene și felurilor de 
măsuri și care trebuie mărită sau scăzută 
corespunzător;

40. consideră cofinanțarea unul dintre 
principiile fundamentale ale politicii de 
coeziune; solicită o verificare a cotei-parte 
maxime a UE care ar trebui să îi urmeze 
întărit nivelului regional de dezvoltare și 
care trebuie mărită sau scăzută 
corespunzător;

Or. en

Amendamentul 427
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 40
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. consideră cofinanțarea unul dintre 
principiile fundamentale ale politicii de 
coeziune; solicită o verificare a cotei-parte 
maxime a UE care ar trebui să îi urmeze 
întărit nivelului regional de dezvoltare, 
valorii adăugate europene și felurilor de 
măsuri și care trebuie mărită sau scăzută 
corespunzător;

40. consideră cofinanțarea publică și 
privată unul dintre principiile 
fundamentale ale politicii de coeziune; 
solicită o verificare a cotei-parte maxime a 
UE care ar trebui să îi urmeze întărit 
nivelului regional de dezvoltare, valorii 
adăugate europene și felurilor de măsuri și 
care trebuie mărită sau scăzută 
corespunzător;

Or. en

Amendamentul 428
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. consideră cofinanțarea unul dintre 
principiile fundamentale ale politicii de 
coeziune; solicită o verificare a cotei-parte 
maxime a UE care ar trebui să îi urmeze 
întărit nivelului regional de dezvoltare, 
valorii adăugate europene și felurilor de 
măsuri și care trebuie mărită sau scăzută 
corespunzător;

40. consideră cofinanțarea unul dintre 
principiile fundamentale ale politicii de 
coeziune; solicită o verificare a cotei-parte 
maxime a UE care ar trebui să îi urmeze 
întărit nivelului regional de dezvoltare, 
valorii adăugate europene și felurilor de 
măsuri și care trebuie mărită sau scăzută 
într-un mod diferențiat;

Or. en

Amendamentul 429
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 40a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40a. solicită statelor membre și regiunilor 
să planifice în avans fondurile pentru 
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cofinanțare și să le întărească cu ajutorul 
ingineriei financiare;

Or. de

Amendamentul 430
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. consideră drept necesară limitarea 
subvenționării maxime la 75 %, întrucât 
altfel în prim plan se va afla mai puțin 
necesitatea proiectului și mai degrabă 
perspectiva financiară (bani cadou) a 
cererilor; solicită facilitarea cofinanțării 
private și a opțiunilor de credit orientate 
spre piață pentru cotele-parte regionale;

41. solicită menținerea nivelului maxim 
actual de subvenționare;

Or. en

Amendamentul 431
Jan Olbrycht, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. consideră drept necesară limitarea 
subvenționării maxime la 75 %, întrucât 
altfel în prim plan se va afla mai puțin 
necesitatea proiectului și mai degrabă 
perspectiva financiară (bani cadou) a 
cererilor; solicită facilitarea cofinanțării 
private și a opțiunilor de credit orientate 
spre piață pentru cotele-parte regionale;

41. solicită facilitarea cofinanțării private și 
a opțiunilor de credit orientate spre piață 
pentru cotele-parte regionale;

Or. en
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Amendamentul 432
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl, María Irigoyen Pérez, Victor Boștinaru, 
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. consideră drept necesară limitarea 
subvenționării maxime la 75 %, întrucât 
altfel în prim plan se va afla mai puțin 
necesitatea proiectului și mai degrabă 
perspectiva financiară (bani cadou) a 
cererilor; solicită facilitarea cofinanțării 
private și a opțiunilor de credit orientate 
spre piață pentru cotele-parte regionale;

41. solicită Comisiei să examineze și să 
stabilească cel mai adecvat nivel maxim 
de subvenționare pe baza unei analize 
complete a situației privind dezvoltarea și 
a nevoilor specifice ale regiunilor, în 
cadrul fiecărui obiectiv, în vederea 
asigurării faptului că aplicațiile vor 
corespunde nevoilor reale ale fiecărei 
regiuni și vor viza rezultate sustenabile pe 
termen lung; solicită facilitarea 
cofinanțării private și a opțiunilor de credit 
orientate spre piață pentru cotele-parte 
regionale;

Or. en

Amendamentul 433
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. consideră drept necesară limitarea 
subvenționării maxime la 75 %, întrucât 
altfel în prim plan se va afla mai puțin 
necesitatea proiectului și mai degrabă 
perspectiva financiară (bani cadou) a 
cererilor; solicită facilitarea cofinanțării 
private și a opțiunilor de credit orientate 
spre piață pentru cotele-parte regionale;

41. solicită facilitarea cofinanțării private și 
a opțiunilor de credit orientate spre piață 
pentru cotele-parte regionale;

Or. es
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Amendamentul 434
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. consideră drept necesară limitarea 
subvenționării maxime la 75%, întrucât 
altfel în prim plan se va afla mai puțin 
necesitatea proiectului și mai degrabă 
perspectiva financiară (bani cadou) a 
cererilor; solicită facilitarea cofinanțării 
private și a opțiunilor de credit orientate 
spre piață pentru cotele-parte regionale;

41. solicită facilitarea cofinanțării private și 
a opțiunilor de credit orientate spre piață 
pentru cotele-parte regionale;

Or. cs

Amendamentul 435
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. consideră drept necesară limitarea 
subvenționării maxime la 75 %, întrucât 
altfel în prim plan se va afla mai puțin 
necesitatea proiectului și mai degrabă 
perspectiva financiară (bani cadou) a 
cererilor; solicită facilitarea cofinanțării 
private și a opțiunilor de credit orientate 
spre piață pentru cotele-parte regionale;

41. susține Comisia în propunerile sale de 
reducere a ratei de cofinanțare; consideră 
drept necesară limitarea subvenționării 
maxime la 75 %, întrucât aceasta 
contribuie la o examinare completă și o 
mai bună performanță a proiectelor; 
consideră dezirabilă deschiderea 
diferitelor opțiuni de cofinanțare;

Or. en

Amendamentul 436
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 41
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. consideră drept necesară limitarea 
subvenționării maxime la 75 %, întrucât 
altfel în prim plan se va afla mai puțin 
necesitatea proiectului și mai degrabă 
perspectiva financiară (bani cadou) a 
cererilor; solicită facilitarea cofinanțării 
private și a opțiunilor de credit orientate 
spre piață pentru cotele-parte regionale;

41. consideră drept necesară limitarea 
subvenționării maxime la 85 %, întrucât 
altfel în prim plan se va afla mai puțin 
necesitatea proiectului și mai degrabă 
perspectiva financiară (bani cadou) a 
cererilor; solicită facilitarea cofinanțării 
private și a opțiunilor de credit orientate 
spre piață pentru cotele-parte regionale;

Or. en

Amendamentul 437
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. consideră drept necesară limitarea 
subvenționării maxime la 75 %, întrucât 
altfel în prim plan se va afla mai puțin 
necesitatea proiectului și mai degrabă 
perspectiva financiară (bani cadou) a 
cererilor; solicită facilitarea cofinanțării 
private și a opțiunilor de credit orientate 
spre piață pentru cotele-parte regionale;

41. consideră drept necesară limitarea 
subvenționării maxime la 85%, întrucât 
altfel în prim plan se va afla mai puțin 
necesitatea proiectului și mai degrabă 
perspectiva financiară (bani cadou) a 
cererilor; solicită facilitarea cofinanțării 
private și a opțiunilor de credit orientate 
spre piață pentru cotele-parte regionale;

Or. en

Amendamentul 438
Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. consideră drept necesară limitarea 
subvenționării maxime la 75 %, întrucât 
altfel în prim plan se va afla mai puțin 

41. consideră drept necesară limitarea 
subvenționării maxime la 70 %, întrucât 
altfel în prim plan se va afla mai puțin 
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necesitatea proiectului și mai degrabă 
perspectiva financiară (bani cadou) a 
cererilor; solicită facilitarea cofinanțării 
private și a opțiunilor de credit orientate 
spre piață pentru cotele-parte regionale;

necesitatea proiectului și mai degrabă 
perspectiva financiară (bani cadou) a 
cererilor; solicită facilitarea cofinanțării 
private și a opțiunilor de credit orientate 
spre piață pentru cotele-parte regionale;

Or. de

Amendamentul 439
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. consideră drept necesară limitarea 
subvenționării maxime la 75 %, întrucât 
altfel în prim plan se va afla mai puțin 
necesitatea proiectului și mai degrabă 
perspectiva financiară (bani cadou) a 
cererilor; solicită facilitarea cofinanțării 
private și a opțiunilor de credit orientate 
spre piață pentru cotele-parte regionale;

41. consideră drept necesară limitarea 
subvenționării maxime la 75 % în general, 
întrucât altfel în prim plan se va afla mai 
puțin necesitatea proiectului și mai degrabă 
perspectiva financiară (bani-cadou) a 
cererilor; acceptă facilitarea cofinanțării 
private și a opțiunilor de credit orientate 
spre piață pentru cotele-parte regionale;

Or. fr

Amendamentul 440
Sophie Auconie

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. consideră drept necesară limitarea 
subvenționării maxime la 75 %, întrucât 
altfel în prim plan se va afla mai puțin 
necesitatea proiectului și mai degrabă 
perspectiva financiară (bani cadou) a 
cererilor; solicită facilitarea cofinanțării 
private și a opțiunilor de credit orientate 
spre piață pentru cotele-parte regionale;

41. consideră drept necesară limitarea 
subvenționării maxime la 75 %, întrucât 
altfel în prim plan se va afla mai puțin 
necesitatea proiectului și mai degrabă 
perspectiva financiară (bani-cadou) a 
cererilor; solicită, pentru cotele-parte 
regionale, facilitarea cofinanțării private și 
a opțiunilor de credit orientate spre piață;
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Or. fr

Amendamentul 441
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 41a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41a. susține propunerea Comisiei de a 
stabili o rezervă aferentă performanței, 
care va fi cheltuită în vederea obținerii 
anumitor rezultate în ceea ce privește 
prioritățile convenite în cadrul 
contractului de dezvoltare și investiții 
(CDI), calculată ca posibilă contribuție în 
vederea obținerii de rezultate 
cuantificabile corelate obiectivelor UE; 
ulterior aprobării în cadrul revizuirii 
intermediare, Comisia va efectua o 
evaluare și va aloca banii tuturor 
regiunilor care au îndeplinit obiectivele, 
astfel cum s-a stabilit în programele 
operaționale, sau care chiar au depășit 
prioritățile prevăzute în acestea; 
subliniază faptul că CDI trebuie să 
definească un mecanism de corecție în 
cazul unei crize neașteptate, care ar putea 
împiedica îndeplinirea obiectivelor;

Or. en

Amendamentul 442
László Surján

Propunere de rezoluție
Punctul 41a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41a. solicită acordarea unei atenții și a 
unui sprijin continuu acelor entități care 
sunt afectate de sărăcie extremă și adesea 
de relații încordate de coexistență a 
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culturilor minorităților și majorității la 
nivel subregional; consideră că astfel de 
entități subregionale pot rămâne cu 
ușurință la nivelul de sărăcie extremă, 
confruntându-se cu o segregare și mai 
amplă chiar în cadrul regiunilor care nu 
prezintă, în mod necesar, întârzieri în 
comparație cu media statistică; constată 
faptul că ar trebui depuse eforturi 
concentrate pentru dezvoltarea acestor 
entități (de exemplu, niveluri mai scăzute 
de resurse proprii necesare pentru 
proiecte vizând creșterea economică și 
ocuparea forței de muncă, orientate în 
special către aceste entități; asistență 
tehnică completă pentru stimularea gamei 
de resurse umane locale; încurajarea 
acordării de ajutoare de stat vizând 
partajarea costurilor proiectelor; resurse 
concentrate din partea FSE pentru a 
soluționa problemele specifice ale masei 
de șomeri pe termen lung și lucrători 
necalificați, prin dezvoltarea forței de 
muncă calificate care răspunde nevoilor 
de pe piața muncii și prin acordarea unei 
atenții sporite priorităților orizontale, cum 
ar fi incluziunea socială a grupurilor de 
persoane dezavantajate, care sunt afectate 
nu numai de excluziunea socială și 
economică, ci și de segregarea spațială);

Or. en

Amendamentul 443
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. solicită luarea în considerare a situației 
reale în cazul subvențiilor adresate direct 
întreprinderilor, pentru ca politica de 
coeziune să finanțeze mai degrabă efecte 
de reportare în cazul marilor întreprinderi 

42. solicită luarea în considerare a situației 
reale în cazul subvențiilor adresate direct 
întreprinderilor, pentru ca politica de 
coeziune să finanțeze efecte de reportare 
atât în cazul marilor întreprinderi, cât și în 
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decât să indice direcția în care să se afle 
locația, și solicită de aceea concentrarea 
subvenționărilor întreprinderilor asupra 
investițiilor în cercetare și dezvoltare, 
respectiv asigurarea acesteia în mod întărit 
și indirect prin intermediul susținerii 
infrastructurii; solicită în plus o 
reglementare clară în cadrul 
Regulamentului privind fondurile 
structurale, care exclude subvenționarea
din partea UE a relocalizărilor în cadrul 
UE, precum și o scădere clară a pragului 
de verificare privind controlul unor astfel 
de investiții;

cazul IMM-urilor, și să concentreze 
subvenționările întreprinderilor asupra 
investițiilor în cercetare și dezvoltare, 
respectiv asigurarea acesteia în mod întărit 
și indirect prin intermediul susținerii 
infrastructurii; solicită în plus o 
reglementare clară în cadrul 
Regulamentului privind fondurile 
structurale, care să analizeze pertinența
subvenționării din partea UE, în cazul 
relocalizărilor în cadrul UE;

Or. es

Amendamentul 444
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. solicită luarea în considerare a situației 
reale în cazul subvențiilor adresate direct 
întreprinderilor, pentru ca politica de 
coeziune să finanțeze mai degrabă efecte 
de reportare în cazul marilor întreprinderi 
decât să indice direcția în care să se afle 
locația, și solicită de aceea concentrarea 
subvenționărilor întreprinderilor asupra 
investițiilor în cercetare și dezvoltare, 
respectiv asigurarea acesteia în mod întărit 
și indirect prin intermediul susținerii 
infrastructurii; solicită în plus o 
reglementare clară în cadrul 
Regulamentului privind fondurile 
structurale, care exclude subvenționarea 
din partea UE a relocalizărilor în cadrul 
UE, precum și o scădere clară a pragului 
de verificare privind controlul unor astfel 
de investiții;

42. solicită luarea în considerare a situației 
reale în cazul subvențiilor adresate direct 
întreprinderilor, pentru ca politica de 
coeziune să favorizeze dezvoltarea unei 
regiuni și crearea de locuri de muncă; 
solicită de aceea, pe de o parte,
concentrarea subvenționărilor 
întreprinderilor asupra investițiilor în 
cercetare și dezvoltare, respectiv asigurarea 
acesteia în mod întărit și indirect prin 
intermediul susținerii infrastructurii, în 
măsura în care aceste subvenții contribuie 
direct la crearea de locuri de muncă în 
întreprinderea beneficiară de fonduri; 
solicită, pe de altă parte, o reglementare 
clară în cadrul Regulamentului privind 
fondurile structurale, care exclude 
subvenționarea din partea UE a 
relocalizărilor în cadrul UE și 
condiționează subvențiile acordate 
întreprinderilor de interdicția oricărei 
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delocalizări și a oricărui plan de 
concediere, precum și de respectarea 
normelor privind mediul, toate acestea 
sub rezerva obligației de a rambursa 
subvențiile care au fost percepute de 
întreprinderi în caz de nerespectare a 
condițiilor fixate;

Or. fr

Amendamentul 445
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. solicită luarea în considerare a situației 
reale în cazul subvențiilor adresate direct 
întreprinderilor, pentru ca politica de 
coeziune să finanțeze mai degrabă efecte 
de reportare în cazul marilor întreprinderi 
decât să indice direcția în care să se afle 
locația, și solicită de aceea concentrarea 
subvenționărilor întreprinderilor asupra 
investițiilor în cercetare și dezvoltare, 
respectiv asigurarea acesteia în mod întărit 
și indirect prin intermediul susținerii 
infrastructurii; solicită în plus o 
reglementare clară în cadrul 
Regulamentului privind fondurile 
structurale, care exclude subvenționarea 
din partea UE a relocalizărilor în cadrul 
UE, precum și o scădere clară a pragului 
de verificare privind controlul unor astfel 
de investiții;

42. solicită luarea în considerare a situației 
reale în cazul subvențiilor adresate direct 
întreprinderilor, pentru ca politica de 
coeziune să finanțeze mai degrabă efecte 
de reportare în cazul marilor întreprinderi 
decât să indice direcția în care să se afle 
locația, și solicită de aceea concentrarea 
subvenționărilor întreprinderilor asupra 
investițiilor în cercetare și dezvoltare, 
respectiv asigurarea acesteia în mod întărit 
și indirect prin intermediul susținerii 
infrastructurii;

Or. fr

Amendamentul 446
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie
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Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. solicită luarea în considerare a situației 
reale în cazul subvențiilor adresate direct 
întreprinderilor, pentru ca politica de 
coeziune să finanțeze mai degrabă efecte 
de reportare în cazul marilor întreprinderi 
decât să indice direcția în care să se afle 
locația, și solicită de aceea concentrarea 
subvenționărilor întreprinderilor asupra 
investițiilor în cercetare și dezvoltare, 
respectiv asigurarea acesteia în mod întărit 
și indirect prin intermediul susținerii 
infrastructurii; solicită în plus o 
reglementare clară în cadrul 
Regulamentului privind fondurile 
structurale, care exclude subvenționarea 
din partea UE a relocalizărilor în cadrul 
UE, precum și o scădere clară a pragului 
de verificare privind controlul unor astfel 
de investiții;

42. solicită luarea în considerare a situației 
reale în cazul subvențiilor adresate direct 
întreprinderilor, pentru ca politica de 
coeziune să finanțeze mai degrabă efecte 
de reportare în cazul marilor întreprinderi 
decât să indice direcția în care să se afle 
locația, și solicită de aceea concentrarea 
subvenționărilor întreprinderilor asupra 
investițiilor în cercetare și dezvoltare, 
respectiv asigurarea acesteia în mod întărit 
și indirect prin intermediul susținerii 
infrastructurii; solicită în plus o 
reglementare clară în cadrul 
Regulamentului privind fondurile 
structurale, care exclude subvenționarea 
din partea UE a relocalizărilor în cadrul 
UE;

Or. fr

Amendamentul 447
Sophie Auconie

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. solicită luarea în considerare a situației 
reale în cazul subvențiilor adresate direct 
întreprinderilor, pentru ca politica de 
coeziune să finanțeze mai degrabă efecte 
de reportare în cazul marilor întreprinderi 
decât să indice direcția în care să se afle 
locația, și solicită de aceea concentrarea 
subvenționărilor întreprinderilor asupra 
investițiilor în cercetare și dezvoltare, 
respectiv asigurarea acesteia în mod întărit 
și indirect prin intermediul susținerii 

42. solicită luarea în considerare a situației 
reale în cazul subvențiilor adresate direct 
întreprinderilor, pentru ca politica de 
coeziune să finanțeze mai degrabă efecte 
de reportare în cazul marilor întreprinderi 
decât să indice direcția în care să se afle 
locația, și solicită de aceea concentrarea 
subvenționărilor întreprinderilor asupra 
investițiilor în cercetare și dezvoltare, 
respectiv asigurarea acesteia în mod întărit 
și indirect prin intermediul susținerii 
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infrastructurii; solicită în plus o 
reglementare clară în cadrul 
Regulamentului privind fondurile 
structurale, care exclude subvenționarea 
din partea UE a relocalizărilor în cadrul 
UE, precum și o scădere clară a pragului
de verificare privind controlul unor astfel 
de investiții;

infrastructurii; solicită în plus o 
reglementare clară în cadrul 
Regulamentului privind fondurile 
structurale, excluzând orice finanțare 
europeană pentru relocalizările în cadrul 
UE, precum și diminuând clar pragul de 
verificare privind controlul unor astfel de 
investiții;

Or. fr

Amendamentul 448
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. solicită luarea în considerare a situației 
reale în cazul subvențiilor adresate direct 
întreprinderilor, pentru ca politica de 
coeziune să finanțeze mai degrabă efecte 
de reportare în cazul marilor întreprinderi 
decât să indice direcția în care să se afle 
locația, și solicită de aceea concentrarea 
subvenționărilor întreprinderilor asupra 
investițiilor în cercetare și dezvoltare, 
respectiv asigurarea acesteia în mod întărit 
și indirect prin intermediul susținerii 
infrastructurii; solicită în plus o 
reglementare clară în cadrul 
Regulamentului privind fondurile 
structurale, care exclude subvenționarea 
din partea UE a relocalizărilor în cadrul 
UE, precum și o scădere clară a pragului de 
verificare privind controlul unor astfel de 
investiții;

42. solicită luarea în considerare a situației 
reale în cazul subvențiilor adresate direct 
întreprinderilor, pentru ca politica de 
coeziune să finanțeze mai degrabă efecte 
de reportare în cazul marilor întreprinderi 
decât să indice direcția în care să se afle 
locația, și solicită de aceea concentrarea 
subvenționărilor întreprinderilor asupra 
investițiilor în cercetare și dezvoltare, 
respectiv asigurarea acesteia în mod întărit 
și indirect prin intermediul susținerii 
infrastructurii; solicită în plus o 
reglementare clară în cadrul 
Regulamentului privind fondurile 
structurale, care exclude subvenționarea 
din partea UE a relocalizărilor în cadrul UE
de asemenea prin fixarea duratei 
operațiunilor la 10 ani, precum și o 
scădere clară a pragului de verificare 
privind controlul unor astfel de investiții, 
inclusiv excluderea întreprinderilor mari 
de la acordarea de subvenții directe;

Or. en
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Amendamentul 449
Hermann Winkler, Joachim Zeller

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. solicită luarea în considerare a situației 
reale în cazul subvențiilor adresate direct 
întreprinderilor, pentru ca politica de 
coeziune să finanțeze mai degrabă efecte 
de reportare în cazul marilor întreprinderi 
decât să indice direcția în care să se afle 
locația, și solicită de aceea concentrarea 
subvenționărilor întreprinderilor asupra 
investițiilor în cercetare și dezvoltare, 
respectiv asigurarea acesteia în mod întărit 
și indirect prin intermediul susținerii 
infrastructurii; solicită în plus o 
reglementare clară în cadrul 
Regulamentului privind fondurile 
structurale, care exclude subvenționarea 
din partea UE a relocalizărilor în cadrul 
UE, precum și o scădere clară a pragului de 
verificare privind controlul unor astfel de 
investiții;

42. solicită luarea în considerare a situației 
reale în cazul subvențiilor adresate direct 
întreprinderilor, pentru ca politica de 
coeziune să finanțeze mai degrabă efecte 
de reportare în cazul marilor întreprinderi 
decât să indice direcția în care să se afle 
locația, și solicită de aceea concentrarea 
subvenționărilor întreprinderilor mari 
asupra investițiilor în cercetare și 
dezvoltare, respectiv asigurarea acesteia în 
mod întărit și indirect prin intermediul 
susținerii infrastructurii; solicită în plus o 
reglementare clară în cadrul 
Regulamentului privind fondurile 
structurale, care exclude subvenționarea 
din partea UE a relocalizărilor în cadrul 
UE, precum și o scădere clară a pragului de 
verificare privind controlul unor astfel de 
investiții;

Or. de

Amendamentul 450
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. solicită luarea în considerare a situației 
reale în cazul subvențiilor adresate direct 
întreprinderilor, pentru ca politica de 
coeziune să finanțeze mai degrabă efecte 
de reportare în cazul marilor întreprinderi 
decât să indice direcția în care să se afle 
locația, și solicită de aceea concentrarea 

42. solicită luarea în considerare a situației 
reale în cazul subvențiilor adresate direct 
întreprinderilor, pentru ca politica de 
coeziune să finanțeze mai degrabă efecte 
de reportare în cazul marilor întreprinderi 
decât să indice direcția în care să se afle 
locația, și solicită de aceea concentrarea 
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subvenționărilor întreprinderilor asupra 
investițiilor în cercetare și dezvoltare, 
respectiv asigurarea acesteia în mod întărit
și indirect prin intermediul susținerii 
infrastructurii; solicită în plus o 
reglementare clară în cadrul 
Regulamentului privind fondurile 
structurale, care exclude subvenționarea 
din partea UE a relocalizărilor în cadrul 
UE, precum și o scădere clară a pragului de 
verificare privind controlul unor astfel de 
investiții;

subvențiilor acordate întreprinderilor 
private asupra investițiilor în cercetare și 
dezvoltare, respectiv asigurarea acesteia în 
mod întărit și indirect prin intermediul 
susținerii infrastructurii; solicită în plus o 
reglementare clară în cadrul 
Regulamentului privind fondurile 
structurale, care exclude subvenționarea 
din partea UE a relocalizărilor în cadrul 
UE, precum și o scădere clară a pragului de 
verificare privind controlul unor astfel de 
investiții;

Or. en

Amendamentul 451
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. recunoaște efectul de pârghie și 
potențialul de mobilizare al noilor 
instrumente de finanțare, este în principiu 
pentru o finanțare mai întărită prin 
împrumuturi și solicită extinderea
instrumentelor financiare de tip revolving 
la mai multe domenii de subvenționare 
(printre care cercetare, infrastructură); 
solicită în acest sens simplificări și o mai 
mare siguranță juridică pe întreaga 
perioadă de subvenționare; este de părere 
ca cel târziu după o perioadă de 
subvenționare răspunderea pentru 
utilizarea mijloacelor ar trebui să treacă 
la nivel național, respectiv la nivelul 
proiectului;

43. recunoaște efectul de pârghie și 
potențialul de mobilizare al noilor 
instrumente de finanțare, este în principiu 
pentru extinderea unei finanțări mai
întărite prin instrumentele financiare de 
tip revolving, la un număr mai mare de 
domenii; solicită în acest sens simplificări 
și o mai mare siguranță juridică pe întreaga 
perioadă de subvenționare; 

Or. es

Amendamentul 452
Tamás Deutsch
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Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. recunoaște efectul de pârghie și 
potențialul de mobilizare al noilor 
instrumente de finanțare, este în principiu 
pentru o finanțare mai întărită prin 
împrumuturi și solicită extinderea 
instrumentelor financiare de tip revolving 
la mai multe domenii de subvenționare 
(printre care cercetare, infrastructură); 
solicită în acest sens simplificări și o mai 
mare siguranță juridică pe întreaga 
perioadă de subvenționare; este de părere 
ca cel târziu după o perioadă de 
subvenționare răspunderea pentru 
utilizarea mijloacelor ar trebui să treacă
la nivel național, respectiv la nivelul 
proiectului;

43. recunoaște efectul de pârghie și 
potențialul de mobilizare al noilor 
instrumente de finanțare, este în principiu 
pentru o finanțare mai întărită prin 
împrumuturi și solicită extinderea 
instrumentelor financiare de tip revolving 
la mai multe domenii de subvenționare 
(printre care cercetare, infrastructură); 
solicită în acest sens simplificări și o mai 
mare siguranță juridică pe întreaga 
perioadă de subvenționare;

Or. en

Amendamentul 453
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. recunoaște efectul de pârghie și 
potențialul de mobilizare al noilor 
instrumente de finanțare, este în principiu 
pentru o finanțare mai întărită prin 
împrumuturi și solicită extinderea
instrumentelor financiare de tip revolving 
la mai multe domenii de subvenționare 
(printre care cercetare, infrastructură); 
solicită în acest sens simplificări și o mai 
mare siguranță juridică pe întreaga 
perioadă de subvenționare; este de părere 
ca cel târziu după o perioadă de 
subvenționare răspunderea pentru utilizarea 
mijloacelor ar trebui să treacă la nivel 

43. îndeamnă la mobilizarea noilor 
instrumente de finanțare, sporirea 
finanțării prin împrumuturi și aplicarea
instrumentelor financiare de tip revolving 
la mai multe domenii de subvenționare 
(printre care cercetare, infrastructură); 
solicită în acest sens simplificări și o mai 
mare siguranță juridică pe întreaga 
perioadă de subvenționare; este de părere 
ca cel târziu după o perioadă de 
subvenționare răspunderea pentru utilizarea 
mijloacelor ar trebui să treacă la nivel 
național, respectiv la nivelul proiectului;
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național, respectiv la nivelul proiectului;

Or. it

Amendamentul 454
Czesław Adam Siekierski

Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. recunoaște efectul de pârghie și 
potențialul de mobilizare al noilor 
instrumente de finanțare, este în principiu 
pentru o finanțare mai întărită prin 
împrumuturi și solicită extinderea 
instrumentelor financiare de tip revolving 
la mai multe domenii de subvenționare 
(printre care cercetare, infrastructură); 
solicită în acest sens simplificări și o mai 
mare siguranță juridică pe întreaga 
perioadă de subvenționare; este de părere 
ca cel târziu după o perioadă de 
subvenționare răspunderea pentru utilizarea 
mijloacelor ar trebui să treacă la nivel 
național, respectiv la nivelul proiectului;

43. recunoaște efectul de pârghie și 
potențialul de mobilizare al noilor 
instrumente de finanțare, este în principiu 
pentru o finanțare mai întărită prin 
împrumuturi și solicită extinderea 
instrumentelor financiare de tip revolving 
la mai multe domenii de subvenționare 
(printre care cercetare, infrastructură); 
recomandă în acest sens stabilirea unui 
catalog comunitar, care să prevadă căror 
inițiative le sunt acordate împrumuturile 
și cărora le sunt acordate subvenții; este 
de părere ca cel târziu după o perioadă de 
subvenționare răspunderea pentru utilizarea 
mijloacelor ar trebui să treacă la nivel 
național, respectiv la nivelul proiectului;

Or. pl

Amendamentul 455
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. recunoaște efectul de pârghie și 
potențialul de mobilizare al noilor 
instrumente de finanțare, este în principiu 
pentru o finanțare mai întărită prin 
împrumuturi și solicită extinderea 

43. recunoaște efectul de pârghie și 
potențialul de mobilizare al noilor 
instrumente de finanțare, este în principiu 
pentru o finanțare mai întărită prin 
împrumuturi și solicită extinderea 
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instrumentelor financiare de tip revolving 
la mai multe domenii de subvenționare 
(printre care cercetare, infrastructură); 
solicită în acest sens simplificări și o mai 
mare siguranță juridică pe întreaga 
perioadă de subvenționare; este de părere 
ca cel târziu după o perioadă de 
subvenționare răspunderea pentru utilizarea 
mijloacelor ar trebui să treacă la nivel 
național, respectiv la nivelul proiectului;

instrumentelor financiare de tip revolving 
la acele domenii de subvenționare care se 
dovedesc adecvate; solicită în acest sens 
simplificări și o mai mare siguranță 
juridică pe întreaga perioadă de 
subvenționare; este de părere ca cel târziu 
după o perioadă de subvenționare 
răspunderea pentru utilizarea mijloacelor ar 
trebui să treacă la nivel național, respectiv 
la nivelul proiectului;

Or. en

Amendamentul 456
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. recunoaște efectul de pârghie și 
potențialul de mobilizare al noilor 
instrumente de finanțare, este în principiu 
pentru o finanțare mai întărită prin 
împrumuturi și solicită extinderea 
instrumentelor financiare de tip revolving 
la mai multe domenii de subvenționare 
(printre care cercetare, infrastructură); 
solicită în acest sens simplificări și o mai 
mare siguranță juridică pe întreaga 
perioadă de subvenționare; este de părere 
ca cel târziu după o perioadă de 
subvenționare răspunderea pentru utilizarea 
mijloacelor ar trebui să treacă la nivel 
național, respectiv la nivelul proiectului;

43. recunoaște efectul de pârghie și 
potențialul de mobilizare al noilor 
instrumente de finanțare, este în principiu 
pentru o finanțare mai întărită prin 
împrumuturi și solicită extinderea 
instrumentelor financiare de tip revolving 
la mai multe domenii de subvenționare; 
solicită în acest sens simplificări și o mai 
mare siguranță juridică pe întreaga 
perioadă de subvenționare; este de părere 
ca cel târziu după o perioadă de 
subvenționare răspunderea pentru utilizarea 
mijloacelor ar trebui să treacă la nivel 
național, respectiv la nivelul proiectului;

Or. en

Amendamentul 457
Patrice Tirolien
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Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. recunoaște efectul de pârghie și 
potențialul de mobilizare al noilor 
instrumente de finanțare, este în principiu 
pentru o finanțare mai întărită prin 
împrumuturi și solicită extinderea
instrumentelor financiare de tip revolving 
la mai multe domenii de subvenționare 
(printre care cercetare, infrastructură); 
solicită în acest sens simplificări și o mai 
mare siguranță juridică pe întreaga 
perioadă de subvenționare; este de părere 
ca cel târziu după o perioadă de 
subvenționare răspunderea pentru utilizarea 
mijloacelor ar trebui să treacă la nivel 
național, respectiv la nivelul proiectului;

43. recunoaște efectul de pârghie și 
potențialul de mobilizare al noilor 
instrumente de finanțare, este în principiu 
pentru o finanțare mai întărită prin 
împrumuturi și solicită extinderea 
instrumentelor financiare de tip revolving 
la mai multe domenii de subvenționare 
(printre care cercetare, infrastructură); 
solicită în acest sens simplificări și o mai 
mare siguranță juridică pe întreaga 
perioadă de subvenționare; subliniază că 
punerea în aplicare a instrumentelor 
financiare inovatoare nu trebuie, în 
niciun caz, să fie considerată drept un 
paliativ pentru bugetul alocat politicii de 
coeziune în cadrul bugetului european; 
este de părere ca cel târziu după o perioadă 
de subvenționare răspunderea pentru 
utilizarea mijloacelor ar trebui să treacă la 
nivel național, respectiv la nivelul 
proiectului;

Or. fr

Amendamentul 458
María Irigoyen Pérez, Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. recunoaște efectul de pârghie și 
potențialul de mobilizare al noilor 
instrumente de finanțare, este în principiu 
pentru o finanțare mai întărită prin 
împrumuturi și solicită extinderea 
instrumentelor financiare de tip revolving 
la mai multe domenii de subvenționare 
(printre care cercetare, infrastructură); 
solicită în acest sens simplificări și o mai 

43. recunoaște efectul de pârghie și 
potențialul de mobilizare al noilor 
instrumente de finanțare, în măsura în 
care gestionarea acesteia s-ar simplifica și 
ar dobândi securitate juridică în 
constituirea și eliminarea sa; este în 
principiu pentru o finanțare mai întărită 
prin împrumuturi și solicită extinderea 
instrumentelor financiare de tip revolving 
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mare siguranță juridică pe întreaga 
perioadă de subvenționare; este de părere 
ca cel târziu după o perioadă de 
subvenționare răspunderea pentru utilizarea 
mijloacelor ar trebui să treacă la nivel 
național, respectiv la nivelul proiectului; 

la mai multe domenii de subvenționare 
(printre care cercetare, infrastructură); 
solicită în acest sens simplificări și o mai 
mare siguranță juridică pe întreaga 
perioadă de subvenționare; este de părere 
ca cel târziu după o perioadă de 
subvenționare răspunderea pentru utilizarea 
mijloacelor ar trebui să treacă la nivel 
național, respectiv la nivelul proiectului; 

Or. es

Amendamentul 459
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. recunoaște efectul de pârghie și 
potențialul de mobilizare al noilor 
instrumente de finanțare, este în principiu 
pentru o finanțare mai întărită prin 
împrumuturi și solicită extinderea 
instrumentelor financiare de tip revolving 
la mai multe domenii de subvenționare 
(printre care cercetare, infrastructură); 
solicită în acest sens simplificări și o mai 
mare siguranță juridică pe întreaga 
perioadă de subvenționare; este de părere 
ca cel târziu după o perioadă de 
subvenționare răspunderea pentru utilizarea 
mijloacelor ar trebui să treacă la nivel 
național, respectiv la nivelul proiectului;

43. recunoaște efectul de pârghie și 
potențialul de mobilizare al noilor 
instrumente de finanțare, este în principiu 
pentru o finanțare mai întărită prin 
împrumuturi și solicită extinderea 
instrumentelor financiare de tip revolving 
la mai multe domenii de subvenționare 
(printre care cercetare, infrastructură); 
solicită în acest sens simplificări și o mai 
mare siguranță juridică pe întreaga 
perioadă de subvenționare; solicită ca 
instrumentele să fie adaptabile, astfel 
încât să se asigure că sunt viabile și 
fezabile pentru toate regiunile și orașele; 
este de părere ca cel târziu după o perioadă 
de subvenționare răspunderea pentru 
utilizarea mijloacelor ar trebui să treacă la 
nivel național, respectiv la nivelul 
proiectului;

Or. en
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Amendamentul 460
Jan Olbrycht, Joachim Zeller

Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. recunoaște efectul de pârghie și 
potențialul de mobilizare al noilor 
instrumente de finanțare, este în principiu 
pentru o finanțare mai întărită prin 
împrumuturi și solicită extinderea 
instrumentelor financiare de tip revolving 
la mai multe domenii de subvenționare 
(printre care cercetare, infrastructură); 
solicită în acest sens simplificări și o mai 
mare siguranță juridică pe întreaga 
perioadă de subvenționare; este de părere 
ca cel târziu după o perioadă de 
subvenționare răspunderea pentru utilizarea 
mijloacelor ar trebui să treacă la nivel 
național, respectiv la nivelul proiectului;

43. recunoaște efectul de pârghie și 
potențialul de mobilizare al noilor 
instrumente de finanțare, este în principiu 
pentru o finanțare mai întărită prin 
împrumuturi și solicită extinderea 
instrumentelor financiare de tip revolving 
la mai multe domenii de subvenționare 
(printre care cercetare, infrastructură); 
solicită în acest sens simplificări și o mai 
mare siguranță juridică pe întreaga 
perioadă de subvenționare; este de părere 
ca cel târziu după o perioadă de 
subvenționare răspunderea pentru utilizarea 
mijloacelor ar trebui să treacă la nivel 
național, respectiv la nivelul proiectului; în 
cadrul perioadei actuale, nu toate statele 
membre au adoptat o abordare 
descentralizată față de instrumentele 
financiare, cum ar fi JESSICA; 
subliniază nevoia de acces direct acordat 
la nivelul orașelor;

Or. en

Amendamentul 461
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 44

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44. subliniază faptul că subvenționarea
trebuie să rămână mereu drept mijloc de 
opțiune și că trebuie să rămână la 
latitudinea actorilor de la fața locului să 
utilizeze mixul de finanțare adecvat 
conform cerințelor regionale;

44. subliniază faptul că subvenționarea 
trebuie să rămână mereu drept mijloc de 
opțiune și că actorii de la fața locului 
trebuie să utilizeze mixul de finanțare cel 
mai adecvat conform cerințelor regionale și 
să promoveze totodată mecanismul fiscal;
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Or. it

Amendamentul 462
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 44

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44. subliniază faptul că subvenționarea
trebuie să rămână mereu drept mijloc de 
opțiune și că trebuie să rămână la 
latitudinea actorilor de la fața locului să 
utilizeze mixul de finanțare adecvat 
conform cerințelor regionale;

44. subliniază faptul că subvenționarea
trebuie să rămână mereu drept mijloc de 
opțiune și că trebuie să rămână la 
latitudinea actorilor de la fața locului să 
utilizeze mixul de finanțare adecvat,
conform cerințelor regionale; solicită o 
definire strictă a ceea ce va ține de 
subvenții și a ceea ce trebuie să țină de 
împrumuturi sau de finanțarea 
încrucișată;

Or. fr

Amendamentul 463
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Propunere de rezoluție
Punctul 44

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44. subliniază faptul că subvenționarea
trebuie să rămână mereu drept mijloc de 
opțiune și că trebuie să rămână la 
latitudinea actorilor de la fața locului să 
utilizeze mixul de finanțare adecvat 
conform cerințelor regionale;

44. subliniază faptul că subvenționarea
trebuie să rămână mereu drept mijloc de 
opțiune și că trebuie să rămână la 
latitudinea actorilor de la fața locului să 
utilizeze mixul de finanțare adecvat 
conform cerințelor regionale; consideră că 
subvențiile ar trebui să domine în 
continuare în regiunile care prezintă 
întârzieri;

Or. en
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Amendamentul 464
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. este de părere că BEI trebuie să ocupe 
un rol mai întărit în cadrul finanțărilor 
infrastructurilor TEN; solicită mai multe 
abordări pentru soluțiile parteneriatelor 
public-privat care se auto-susțin; consideră, 
în principiu, că Parlamentul European are 
o responsabilitate importantă cu privire la 
o transparență adecvată, precum și cu 
privire la sarcinile ce privesc luarea de 
decizii și supravegherea;

45. ia act de faptul că BEI trebuie să ocupe 
un rol mai întărit în cadrul finanțărilor 
infrastructurilor TEN; solicită mai multe 
abordări pentru soluțiile parteneriatelor 
public-privat care se autosusțin; consideră 
că trebuie consolidat controlul 
Parlamentului European asupra BEI 
pentru a asigura o transparență mai mare 
în procesul de luare a deciziilor și de 
supraveghere a politicilor la a căror 
finanțare aceasta contribuie;

Or. fr

Amendamentul 465
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. este de părere că BEI trebuie să ocupe 
un rol mai întărit în cadrul finanțărilor 
infrastructurilor TEN; solicită mai multe
abordări pentru soluțiile parteneriatelor 
public-privat care se auto-susțin; 
consideră, în principiu, că Parlamentul 
European are o responsabilitate importantă 
cu privire la o transparență adecvată, 
precum și cu privire la sarcinile ce privesc 
luarea de decizii și supravegherea;

45. este de părere că BEI trebuie să ocupe 
un rol mai întărit în cadrul finanțărilor 
infrastructurilor sistemelor europene de 
transport ecologic sustenabile; solicită mai 
multă atenție în calcularea avantajului 
economic pentru sectorul public în cadrul
parteneriatelor public-privat și asigurarea 
controlului democratic; consideră, în 
principiu, că Parlamentul European are o 
responsabilitate importantă cu privire la o 
transparență adecvată, inclusiv 
transparența în cazul sarcinilor bugetare 
publice, precum și cu privire la sarcinile ce 
privesc luarea de decizii și supravegherea;
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Or. en

Amendamentul 466
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. este de părere că BEI trebuie să ocupe 
un rol mai întărit în cadrul finanțărilor 
infrastructurilor TEN; solicită mai multe 
abordări pentru soluțiile parteneriatelor 
public-privat care se auto-susțin; consideră, 
în principiu, că Parlamentul European are o 
responsabilitate importantă cu privire la o 
transparență adecvată, precum și cu privire 
la sarcinile ce privesc luarea de decizii și 
supravegherea; 

45. este de părere că BEI trebuie să ocupe 
un rol mai întărit în cadrul finanțărilor 
infrastructurilor; solicită mai multe 
abordări pentru soluțiile parteneriatelor 
public-privat care se auto-susțin; consideră, 
în principiu, că Parlamentul European are o 
responsabilitate importantă cu privire la o 
transparență adecvată, precum și cu privire 
la sarcinile ce privesc luarea de decizii și 
supravegherea; 

Or. es

Amendamentul 467
Luís Paulo Alves

Propunere de rezoluție
Punctul 45a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45a. consideră că în cadrul politicii de 
coeziune ar trebui să se țină seama de 
flexibilitatea necesară în ceea ce privește 
regiunile ultraperiferice, iar utilizarea 
instrumentelor acestei politici ar trebui 
adaptată la economiile fragile ale acestor 
regiuni și ar trebui să țină seama totodată 
de importanța întreprinderilor mici și 
mijlocii din aceste regiuni și de nevoia de 
competitivitate și de egalitate de șanse, în 
vederea integrării economiilor acestor 
regiuni în cadrul pieței interne a UE;
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Or. pt

Amendamentul 468
Jan Olbrycht, Joachim Zeller

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. vede în subvențiile globale de la nivelul 
de sub regiuni un instrument adecvat 
pentru strategiile de inovare 
autodeterminate conform obiectivelor 
politico-structurale europene; propune 
utilizarea instrumentului recunoscut al 
procedurilor de concurență și pentru 
subvențiile globale;

46. vede în subvențiile globale de la nivelul 
de sub regiuni un instrument adecvat 
pentru strategiile de inovare 
autodeterminate conform obiectivelor 
politico-structurale europene;

Or. en

Amendamentul 469
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. vede în subvențiile globale de la nivelul 
de sub regiuni un instrument adecvat 
pentru strategiile de inovare 
autodeterminate conform obiectivelor 
politico-structurale europene; propune 
utilizarea instrumentului recunoscut al 
procedurilor de concurență și pentru 
subvențiile globale;

46. vede în subvențiile globale de la nivelul 
de sub regiuni un instrument adecvat 
pentru strategiile de inovare 
autodeterminate conform obiectivelor 
politico-structurale europene;

Or. en

Amendamentul 470
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. vede în subvențiile globale de la 
nivelul de sub regiuni un instrument 
adecvat pentru strategiile de inovare 
autodeterminate conform obiectivelor 
politico-structurale europene; propune 
utilizarea instrumentului recunoscut al 
procedurilor de concurență și pentru 
subvențiile globale;

46. vede în subvențiile globale de la 
nivelul de sub regiuni un instrument 
adecvat pentru strategiile de inovare 
autodeterminate conform obiectivelor 
politico-regionale europene; propune 
utilizarea instrumentului recunoscut al 
procedurilor de concurență și pentru 
subvențiile globale;

Or. es

Amendamentul 471
Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. vede în subvențiile globale de la nivelul 
de sub regiuni un instrument adecvat 
pentru strategiile de inovare 
autodeterminate conform obiectivelor 
politico-structurale europene; propune 
utilizarea instrumentului recunoscut al 
procedurilor de concurență și pentru 
subvențiile globale;

46. vede în subvențiile globale de la nivelul 
de sub regiuni un instrument adecvat 
pentru strategiile de inovare 
autodeterminate conform obiectivelor 
politicii de coeziune europene; propune 
utilizarea instrumentului recunoscut al 
procedurilor de concurență și pentru 
subvențiile globale;

Or. en

Amendamentul 472
Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
Punctul 46a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

46a. respinge însă cotațiile sau obligațiile 
privind subvențiile globale, deoarece 
acestea ar putea, de asemenea, contracara 
definirea priorităților mai ample în 
funcție de nevoile regiunilor;

Or. de

Amendamentul 473
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl, Derek Vaughan, Victor Boștinaru, 
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 46a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46a. susține crearea unei rezerve de 
flexibilitate, stabilită pe baza creditelor 
dezangajate automat în perioada de 
programare și orientate către punerea în 
aplicare a fondurilor structurale într-o 
criză economică, socială sau de mediu, în 
colaborare cu Fondul european de 
ajustare la globalizare și cu Fondul de 
solidaritate al Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 474
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 46a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46a. consideră că politica de coeziune 
trebuie să se orienteze către sprijinirea 
întreprinderilor mici și mijlocii și către 
consolidarea accesului acestora la capital, 
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date fiind beneficiile iminente ale 
dezvoltării rezultate în urma creării de 
locuri de muncă; invită Comisia să 
valorifice pe deplin inițiativa „Small 
Business Act”; 

Or. el

Amendamentul 475
Juozas Imbrasas

Propunere de rezoluție
Punctul 46a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46a. salută colaborarea eficientă în 
domeniul politicii de coeziune dintre BEI 
și Comisie care au realizat trei inițiative 
comune: JESSICA, JEREMIE și 
JASMINE, destinate creșterii eficienței și 
randamentului politicii de coeziune și 
consolidării impactului fondurilor 
structurale; încurajează Comisia să ofere 
în continuare inițiative comune împreună 
cu BEI, în special în domeniul politicii de 
coeziune și asigurând sprijinul pentru 
finanțarea IMM-urilor;

Or. lt

Amendamentul 476
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 47

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47. este de părere că perioada de șapte ani 
de program s-a dovedit a fi bună și că ar 
trebui menținută cel puțin până la sfârșitul 
următoarei perioade de planificare (2020); 
solicită totuși un sistem pentru o evaluare 

47. este de părere că stabilirea perioadelor 
de programare de șapte ani pentru politica
de coeziune s-a dovedit a fi bună și că ar 
trebui menținută cel puțin până la sfârșitul 
următoarei perioade de planificare (2020); 
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strategică nouă mai rapidă a condițiilor 
inițiale, pentru a putea reacționa mai 
repede și mai flexibil la evenimentele 
deosebite (criza financiară, criza 
energetică, catastrofele naturale);

solicită totuși un sistem pentru o evaluare 
strategică nouă mai rapidă a condițiilor 
inițiale, pentru a putea reacționa mai 
repede și mai flexibil la evenimentele 
deosebite (cum ar fi criza financiară, criza 
energetică, catastrofele naturale);

Or. es

Amendamentul 477
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 47

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47. este de părere că perioada de șapte ani 
de program s-a dovedit a fi bună și că ar 
trebui menținută cel puțin până la sfârșitul 
următoarei perioade de planificare (2020); 
solicită totuși un sistem pentru o evaluare 
strategică nouă mai rapidă a condițiilor 
inițiale, pentru a putea reacționa mai 
repede și mai flexibil la evenimentele 
deosebite (criza financiară, criza 
energetică, catastrofele naturale);

47. este de părere că perioada de șapte ani 
de program s-a dovedit a fi bună și că ar 
trebui menținută cel puțin până la sfârșitul 
următoarei perioade de planificare (2020); 
solicită totuși un sistem pentru o evaluare 
strategică nouă mai rapidă a condițiilor 
inițiale, prin intermediul unui fond 
integrat de ajustare la globalizare și al 
Fondului de solidaritate, pentru ca UE să 
poată reacționa mai repede și mai flexibil 
la evenimentele deosebite (criza financiară, 
criza energetică, catastrofele naturale);

Or. en

Amendamentul 478
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 47

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47. este de părere că perioada de șapte ani 
de program s-a dovedit a fi bună și că ar 
trebui menținută cel puțin până la sfârșitul 
următoarei perioade de planificare (2020); 

47. este de părere că perioada de șapte ani 
de program s-a dovedit a fi bună și că ar 
trebui menținută cel puțin până la sfârșitul 
următoarei perioade de planificare (2020); 
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solicită totuși un sistem pentru o evaluare 
strategică nouă mai rapidă a condițiilor 
inițiale, pentru a putea reacționa mai 
repede și mai flexibil la evenimentele 
deosebite (criza financiară, criza 
energetică, catastrofele naturale);

solicită totuși un sistem pentru o evaluare 
strategică nouă mai rapidă a condițiilor 
inițiale, prin intermediul unui fond 
integrat de ajustare la globalizare și al 
Fondului de solidaritate, pentru ca UE să 
poată reacționa mai repede și mai flexibil 
la evenimentele deosebite (criza financiară, 
criza energetică, catastrofele naturale);

Or. en

Amendamentul 479
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 47

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47. este de părere că perioada de șapte ani 
de program s-a dovedit a fi bună și că ar 
trebui menținută cel puțin până la sfârșitul 
următoarei perioade de planificare (2020); 
solicită totuși un sistem pentru o evaluare 
strategică nouă mai rapidă a condițiilor 
inițiale, pentru a putea reacționa mai 
repede și mai flexibil la evenimentele 
deosebite (criza financiară, criza 
energetică, catastrofele naturale);

47. este de părere că perioada de șapte ani 
de program s-a dovedit a fi bună și că ar 
trebui menținută cel puțin până la sfârșitul 
următoarei perioade de planificare (2020); 
solicită totuși un sistem pentru o evaluare
strategică nouă mai rapidă a condițiilor 
inițiale, pentru a putea reacționa mai 
repede și mai flexibil la evenimentele 
deosebite (criza socială, ecologică, 
economică sau financiară, criza energetică, 
catastrofele naturale);

Or. fr

Amendamentul 480
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 48

Propunerea de rezoluție Amendamentul

48. evidențiază că bugetul UE s-a dovedit a 
fi bun în structura sa bugetară actuală și 
prin regulamentele de instituire a fondului 

48. evidențiază, cu toate acestea, că 
bugetul UE în structura sa bugetară actuală 
și prin regulamentele care guvernează 
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ce îi stau la bază tocmai pentru 
transpunerea politicii structurale și de 
coeziune, astfel încât trebuie făcute 
modificări doar acolo unde desfășurarea 
procedurilor nu s-a dovedit a fi eficientă, 
respectiv unde există contradicții cu privire 
la reglementarea financiară existentă; 
solicită ca chiar și în cazul unei modificări 
minime a structurilor consacrate trebuie să 
se procedeze cu cea mai mare atenție;

diversele fonduri, luând în considerare 
propunerile Comisiei privind armonizarea 
normelor pentru toate fondurile 
disponibile pentru dezvoltarea regională; 
subliniază că acest fapt nu ar trebui să 
sporească povara pentru beneficiari, în 
special nu pentru cei care au o structură 
redusă și o capacitate limitată; solicită 
Comisiei să păstreze caracterul specific al 
diferitelor fonduri structurale, 
modificările trebuind, prin urmare, 
efectuate doar acolo unde desfășurarea 
procedurilor nu s-a dovedit a fi eficientă, 
respectiv unde există contradicții cu privire 
la reglementarea financiară existentă; 
solicită ca chiar și în cazul unei modificări 
minime a structurilor consacrate trebuie să 
se procedeze cu cea mai mare atenție;

Or. en

Amendamentul 481
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 48

Propunerea de rezoluție Amendamentul

48. evidențiază că bugetul UE s-a dovedit a 
fi bun în structura sa bugetară actuală și 
prin regulamentele de instituire a fondului 
ce îi stau la bază tocmai pentru 
transpunerea politicii structurale și de 
coeziune, astfel încât trebuie făcute 
modificări doar acolo unde desfășurarea 
procedurilor nu s-a dovedit a fi eficientă, 
respectiv unde există contradicții cu privire 
la reglementarea financiară existentă; 
solicită ca chiar și în cazul unei modificări 
minime a structurilor consacrate trebuie să 
se procedeze cu cea mai mare atenție;

48. evidențiază că bugetul UE s-a dovedit a 
fi bun prin mecanismele sale de alocare și 
prin regulamentele de instituire a fondului 
ce îi stau la bază tocmai pentru 
transpunerea politicii structurale și de 
coeziune, astfel încât trebuie făcute 
modificări doar acolo unde desfășurarea 
procedurilor nu s-a dovedit a fi eficientă, 
respectiv unde există contradicții cu privire 
la reglementarea financiară existentă; 
solicită ca chiar și în cazul unei modificări 
minime a structurilor consacrate trebuie să 
se procedeze cu cea mai mare atenție, cu 
scopul de a evita sporirea sarcinilor 
birocratice, neregulile și nesiguranța 
pentru organismele naționale și regionale, 
responsabile de gestionarea acestora;
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Or. es

Amendamentul 482
Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluție
Punctul 48

Propunerea de rezoluție Amendamentul

48. evidențiază că bugetul UE s-a dovedit a 
fi bun în structura sa bugetară actuală și 
prin regulamentele de instituire a fondului 
ce îi stau la bază tocmai pentru 
transpunerea politicii structurale și de 
coeziune, astfel încât trebuie făcute 
modificări doar acolo unde desfășurarea 
procedurilor nu s-a dovedit a fi eficientă, 
respectiv unde există contradicții cu privire 
la reglementarea financiară existentă; 
solicită ca chiar și în cazul unei modificări 
minime a structurilor consacrate trebuie să 
se procedeze cu cea mai mare atenție;

48. evidențiază că bugetul UE s-a dovedit a 
fi bun în structura sa bugetară actuală și 
prin regulamentele care guvernează 
diversele fonduri, tocmai pentru 
transpunerea politicii de coeziune, astfel 
încât trebuie făcute modificări doar acolo 
unde desfășurarea procedurilor nu s-a 
dovedit a fi eficientă, respectiv unde există 
contradicții cu privire la reglementarea 
financiară existentă; solicită ca chiar și în 
cazul unei modificări minime a structurilor 
consacrate trebuie să se procedeze cu cea 
mai mare atenție;

Or. en

Amendamentul 483
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. consideră că este posibilă o integrare a 
obiectivelor UE 2020 în structurile-țintă și 
ale fondurilor existente și prin urmare a 
liniilor bugetare; respinge subîmpărțirea 
bugetului UE în termenii teoretici privind 
creșterea „smart”, „inclusive” sau 
„sustainable”;

49. consideră că nu este posibilă o 
integrare a obiectivelor UE 2020 în 
structurile-țintă și ale fondurilor existente
și prin urmare a liniilor bugetare; respinge 
orice schimbare a direcției politicii de 
coeziune către Strategia UE 2020, care 
este o strategie macroeconomică ce ține, 
în primul rând, de responsabilitatea și 
voința statelor membre și ale Comisiei 
Europene; consideră ca nefiind adecvată 
dorința de a atribui regiunilor și politicii 
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de coeziune lacunele la nivel 
organizatoric și de coordonare ale 
Comisiei și ale statelor membre în ceea ce 
privește punerea în aplicare a strategiei 
UE 2020; reamintește faptul că politicile 
structurale și de coeziune au fost instituite 
pentru a ajunge la o dezvoltare 
armonioasă a regiunilor Europei, și nu ca 
politici care ar trebui să contribuie la 
realizarea Strategiei de la Lisabona sau a 
UE 2020;

Or. fr

Amendamentul 484
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. consideră că este posibilă o integrare a 
obiectivelor UE 2020 în obiectivele
actuale și structurile-țintă ale fondurilor 
existente și prin urmare a liniilor 
bugetare; respinge subîmpărțirea 
bugetului UE în termenii teoretici privind 
creșterea „smart”, „inclusive” sau 
„sustainable”;

49. consideră că este posibilă o integrare a 
obiectivelor UE 2020 în obiectivele și 
structurile-țintă ale politicii de coeziune, 
dar insistă asupra faptului că Tratatul de 
la Lisabona a atribuit politicii de coeziune 
competențe care depășesc simpla aplicare 
a noi strategii europene de creștere și 
ocupare a forței de muncă;

Or. es

Amendamentul 485
Jan Olbrycht

Propunere de rezoluție
Punctul 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. consideră că este posibilă o integrare a 
obiectivelor UE 2020 în structurile-țintă și 
ale fondurilor existente și prin urmare a 

49. consideră că este posibilă o integrare a 
obiectivelor UE 2020 în structurile-țintă și 
ale fondurilor existente și prin urmare a 
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liniilor bugetare; respinge subîmpărțirea 
bugetului UE în termenii teoretici privind 
creșterea „smart”, „inclusive” sau 
„sustainable”;

liniilor bugetare;

Or. en

Amendamentul 486
Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Propunere de rezoluție
Punctul 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. consideră că este posibilă o integrare a 
obiectivelor UE 2020 în structurile-țintă și 
ale fondurilor existente și prin urmare a 
liniilor bugetare; respinge subîmpărțirea 
bugetului UE în termenii teoretici privind 
creșterea „smart”, „inclusive” sau 
„sustainable”;

49. subliniază îndeosebi faptul că politica 
de coeziune, care este, în același timp, 
inteligentă, sustenabilă și incluzivă, joacă 
un rol esențial în cadrul Strategiei 
UE 2020 și poate contribui, la fel ca toate 
domeniile politice, la atingerea acestor 
obiective; subliniază că acest fapt asigură 
o dovadă clară a importanței politicii de 
coeziune în ansamblu și respinge orice 
fragmentare a acestei politici în diverse 
rubrici bugetare, întrucât politica de 
coeziune ar trebui să aibă propria rubrică 
în cadrul bugetului UE;

Or. en

Amendamentul 487
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 50

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50. vede în politica structurală și de 
coeziune de după 2013 domeniul politic 
decisiv în vederea transpunerii strategiei 
UE 2020 în toate sectoarele și solicită de 
aceea cel puțin aceeași abordare bugetară 

50. vede în politica structurală și de 
coeziune de după 2013 un domeniu politic 
pentru transpunerea strategiei UE 2020 în 
toate sectoarele și solicită de aceea ca 
volumul alocat, în cadrul bugetului 
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ca în perioada curentă a programului; pentru 2013, unei politici de coeziune de 
succes și consolidate, să fie, cel puțin, 
menținut în următoarea perioadă de 
programare financiară; reiterează, în 
acest context, solicitarea sa insistentă de a 
asigura că, în următorul CFM, resursele 
necheltuite sau dezangajate din fondurile 
de coeziune vor rămâne în bugetul aferent 
coeziunii și nu vor fi returnate statelor 
membre;

Or. en

Amendamentul 488
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 50

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50. vede în politica structurală și de 
coeziune de după 2013 domeniul politic 
decisiv în vederea transpunerii strategiei 
UE 2020 în toate sectoarele și solicită de 
aceea cel puțin aceeași abordare bugetară 
ca în perioada curentă a programului;

50. vede în politica structurală și de 
coeziune de după 2013 politica decisivă 
pentru atingerea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale; solicită de aceea să 
primească un nivel mai ridicat de credite 
bugetare decât în perioada curentă a 
programului;

Or. en

Amendamentul 489
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 50

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50. vede în politica structurală și de 
coeziune de după 2013 domeniul politic 
decisiv în vederea transpunerii strategiei 
UE 2020 în toate sectoarele și solicită de 

50. vede intenția ca politica de coeziune,
care va fi stabilită începând cu 2014, să se 
axeze pe atingerea obiectivelor strategiei 
UE 2020 în toate sectoarele, pe lângă 
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aceea cel puțin aceeași abordare bugetară
ca în perioada curentă a programului;

îndeplinirea noilor competențe atribuite 
de tratat; solicită de aceea menținerea, cel 
puțin, a aceluiași procentaj de cheltuieli 
din bugetul european alocat în perioada 
curentă a programului, dacă se dorește 
garantarea succesului unei politici de 
coeziune consolidate;

Or. es

Amendamentul 490
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 50

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50. vede în politica structurală și de 
coeziune de după 2013 domeniul politic 
decisiv în vederea transpunerii strategiei 
UE 2020 în toate sectoarele și solicită de 
aceea cel puțin aceeași abordare bugetară
ca în perioada curentă a programului;

50. vede în politica structurală și de 
coeziune de după 2013 domeniul politic 
decisiv în vederea transpunerii strategiei 
UE 2020 în toate sectoarele și solicită de 
aceea ca finanțarea sa să fie cel puțin
menținută, din punct de vedere bugetar;

Or. en

Amendamentul 491
Derek Vaughan, Georgios Stavrakakis

Propunere de rezoluție
Punctul 50

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50. vede în politica structurală și de 
coeziune de după 2013 domeniul politic 
decisiv în vederea transpunerii strategiei 
UE 2020 în toate sectoarele și solicită de 
aceea cel puțin aceeași abordare bugetară
ca în perioada curentă a programului;

50. vede în politica structurală și de 
coeziune de după 2013 domeniul politic 
decisiv în vederea transpunerii strategiei 
UE 2020 în toate sectoarele și solicită de 
aceea o creștere efectivă a bugetului 
politicii de coeziune pentru următoarea 
perioadă, în comparație cu perioada 
curentă a programului;
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Or. en

Amendamentul 492
Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluție
Punctul 50

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50. vede în politica structurală și de 
coeziune de după 2013 domeniul politic 
decisiv în vederea transpunerii strategiei 
UE 2020 în toate sectoarele și solicită de 
aceea cel puțin aceeași abordare bugetară 
ca în perioada curentă a programului;

50. vede în politica de coeziune de 
după 2013 un factor si mai important de 
contribuție la o dezvoltare continuă și 
sustenabilă a regiunilor UE și domeniul 
politic decisiv în vederea transpunerii 
strategiei UE 2020 în toate sectoarele și 
solicită de aceea cel puțin aceeași abordare 
bugetară ca în perioada curentă a 
programului;

Or. en

Amendamentul 493
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 50a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50a. solicită adoptarea unor norme de 
control mai stricte pentru cazurile de 
încălcare a condițiilor Pactului de 
stabilitate al UE și de abatere de la 
utilizarea fondurilor structurale 
prevăzând pentru cazurile cele mai grave 
aplicarea mecanismelor de sancțiune;

Or. it

Amendamentul 494
Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia
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Propunere de rezoluție
Punctul 51

Propunerea de rezoluție Amendamentul

51. solicită pentru statele membre care 
încalcă în mod grav criteriile de stabilitate 
ale UE și care prezintă în același timp 
anomalii serioase la utilizarea fondurilor 
structurale, o propunere de reglementare 
mai aspră, care să acționeze automat în 
vederea supravegherii întărite a folosirii 
legale și conforme scopului fondurilor 
structurale;

eliminat

Or. it

Amendamentul 495
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 51

Propunerea de rezoluție Amendamentul

51. solicită pentru statele membre care 
încalcă în mod grav criteriile de stabilitate 
ale UE și care prezintă în același timp 
anomalii serioase la utilizarea fondurilor 
structurale, o propunere de reglementare 
mai aspră, care să acționeze automat în 
vederea supravegherii întărite a folosirii 
legale și conforme scopului fondurilor 
structurale;

eliminat

Or. it

Amendamentul 496
Iosif Matula, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 51
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

51. solicită pentru statele membre care 
încalcă în mod grav criteriile de stabilitate 
ale UE și care prezintă în același timp 
anomalii serioase la utilizarea fondurilor 
structurale, o propunere de reglementare 
mai aspră, care să acționeze automat în 
vederea supravegherii întărite a folosirii 
legale și conforme scopului fondurilor 
structurale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 497
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 51

Propunerea de rezoluție Amendamentul

51. solicită pentru statele membre care 
încalcă în mod grav criteriile de stabilitate 
ale UE și care prezintă în același timp 
anomalii serioase la utilizarea fondurilor 
structurale, o propunere de reglementare 
mai aspră, care să acționeze automat în 
vederea supravegherii întărite a folosirii 
legale și conforme scopului fondurilor 
structurale;

51. respinge dispozițiile privind 
condiționalitatea macroeconomică, adică 
reținerea fondurilor structurale destinate 
regiunilor și orașelor din cauza erorilor 
sau a deficiențelor guvernelor naționale 
ale acestora sau în cazul nerespectării de 
către acestea din urmă a pactului de 
stabilitate și creștere; subliniază că există 
pericolul ca sancțiunile și stimulentele 
financiare legate de pactul de stabilitate și 
creștere, orientate către asigurarea 
respectării condițiilor macroeconomice, 
să penalizeze, în primul rând, autoritățile 
locale și regionale care nu sunt 
responsabile pentru nereușita statelor 
membre în ceea ce privește îndeplinirea 
obligațiilor lor în acest domeniu;

Or. en
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Amendamentul 498
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 51

Propunerea de rezoluție Amendamentul

51. solicită pentru statele membre care 
încalcă în mod grav criteriile de stabilitate 
ale UE și care prezintă în același timp 
anomalii serioase la utilizarea fondurilor 
structurale, o propunere de reglementare 
mai aspră, care să acționeze automat în 
vederea supravegherii întărite a folosirii 
legale și conforme scopului fondurilor 
structurale;

51. solicită pentru statele membre care 
încalcă în mod grav criteriile de stabilitate 
ale UE și care prezintă în același timp 
anomalii serioase la utilizarea fondurilor 
structurale, o propunere privind o 
procedură de întrerupere și suspendare 
sistematică a plăților imediat cum dovezile 
sugerează o deficiență majoră la nivelul 
funcționării autorităților acreditate;

Or. en

Amendamentul 499
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, 
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluție
Punctul 51

Propunerea de rezoluție Amendamentul

51. solicită pentru statele membre care 
încalcă în mod grav criteriile de stabilitate 
ale UE și care prezintă în același timp
anomalii serioase la utilizarea fondurilor 
structurale, o propunere de reglementare 
mai aspră, care să acționeze automat în 
vederea supravegherii întărite a folosirii 
legale și conforme scopului fondurilor 
structurale;

51. solicită pentru statele membre care 
prezintă anomalii serioase la utilizarea 
fondurilor structurale, o propunere de 
reglementare mai aspră în vederea 
supravegherii întărite a folosirii legale și 
conforme scopului fondurilor structurale;
solicită, în schimb, eliminarea 
controalelor redundante din statele 
membre care au un sistem de gestiune a 
fondurilor adecvat; consideră că 
principiile „contractului de încredere” și 
ale „auditului unic” ar trebui puse în 
aplicare cât de des posibil;

Or. fr
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Amendamentul 500
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 51

Propunerea de rezoluție Amendamentul

51. solicită pentru statele membre care 
încalcă în mod grav criteriile de stabilitate 
ale UE și care prezintă în același timp
anomalii serioase la utilizarea fondurilor 
structurale, o propunere de reglementare 
mai aspră, care să acționeze automat în 
vederea supravegherii întărite a folosirii 
legale și conforme scopului fondurilor 
structurale;

51. solicită pentru statele membre care 
prezintă anomalii serioase la utilizarea 
fondurilor structurale sau care au încălcat 
legislația UE în cadrul punerii în aplicare 
a fondurilor structurale, o propunere de 
reglementare mai aspră, care să acționeze 
automat în vederea supravegherii întărite a 
folosirii legale și conforme scopului 
fondurilor structurale;

Or. en

Amendamentul 501
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 51

Propunerea de rezoluție Amendamentul

51. solicită pentru statele membre care 
încalcă în mod grav criteriile de stabilitate 
ale UE și care prezintă în același timp
anomalii serioase la utilizarea fondurilor 
structurale, o propunere de reglementare 
mai aspră, care să acționeze automat în 
vederea supravegherii întărite a folosirii 
legale și conforme scopului fondurilor 
structurale;

51. solicită pentru statele membre care 
prezintă anomalii serioase la utilizarea 
fondurilor structurale, o propunere de 
reglementare mai aspră, în vederea 
supravegherii întărite a folosirii legale și 
conforme scopului fondurilor structurale;

Or. es

Amendamentul 502
Patrice Tirolien
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Propunere de rezoluție
Punctul 51

Propunerea de rezoluție Amendamentul

51. solicită pentru statele membre care 
încalcă în mod grav criteriile de stabilitate 
ale UE și care prezintă în același timp
anomalii serioase la utilizarea fondurilor 
structurale, o propunere de reglementare 
mai aspră, care să acționeze automat în 
vederea supravegherii întărite a folosirii 
legale și conforme scopului fondurilor 
structurale;

51. solicită pentru statele membre care 
prezintă anomalii serioase la utilizarea 
fondurilor structurale, o propunere de 
reglementare mai aspră, care să acționeze 
automat în vederea supravegherii întărite a 
folosirii legale și conforme scopului 
fondurilor structurale;

Or. fr

Amendamentul 503
Franz Obermayr

Propunere de rezoluție
Punctul 51

Propunerea de rezoluție Amendamentul

51. solicită pentru statele membre care 
încalcă în mod grav criteriile europene de 
stabilitate și care, în același timp, sunt 
suspectate că ar utiliza incorect fondurile 
structurale o propunere de reglementare 
mai aspră, cu aplicabilitate imediată, 
privind o monitorizarea mai severă a 
legalității și conformității modului de 
utilizare a fondurilor structurale; 

51. solicită pentru statele membre care 
încalcă în mod grav criteriile europene de 
stabilitate și care, în același timp, sunt 
suspectate că ar utiliza incorect fondurile 
structurale o propunere de reglementare 
mai aspră, cu aplicabilitate imediată, 
privind o monitorizare mai severă a 
legalității și conformității modului de 
utilizare a fondurilor structurale, precum și 
de creare a unor mecanisme de 
sancționare concrete în cazul persistenței 
neregularităților și de recuperare în 
consecință a fondurilor structurale 
acordate pe nedrept; 

Or. de

Amendamentul 504
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
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Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 51 – subpunctul 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

dezaprobă supunerea fondurilor 
structurale oricărei condiționalități 
macroeconomice legate de Pactul de 
stabilitate și creștere economică întrucât 
acest fapt nu ar fi în conformitate cu 
obiectivele politicii de coeziune; în 
vederea consolidării credibilității 
programării și a obținerii de rezultate 
concrete, insistă asupra introducerii de 
condiționalități adecvate bazate pe 
abordarea politicilor specifice fiecărei 
zone pentru verificarea ex-ante a 
îndeplinirii tuturor cerințelor -
instituționale, administrative, de 
reglementare, de planificare și de 
proiectare - necesare în vederea unei 
puneri în aplicare eficace a programelor;

Or. it

Amendamentul 505
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 52

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52. solicită statelor membre, respectiv 
regiunilor, stabilirea de autorități care să 
dețină singure răspunderea privind 
gestionarea legală a fondurilor 
structurale;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 506
Alain Cadec, Maurice Ponga, Philippe Boulland, Sophie Auconie

Propunere de rezoluție
Punctul 52

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52. solicită statelor membre, respectiv 
regiunilor, stabilirea de autorități care să 
dețină singure răspunderea privind
gestionarea legală a fondurilor structurale;

52. solicită statelor membre, respectiv 
regiunilor, stabilirea de autorități 
responsabile pentru gestionarea legală a 
fondurilor structurale;

Or. fr

Amendamentul 507
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 52

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52. solicită statelor membre, respectiv 
regiunilor, stabilirea de autorități care să 
dețină singure răspunderea privind 
gestionarea legală a fondurilor structurale;

52. solicită statelor membre, respectiv 
regiunilor, stabilirea de autorități sau 
structuri care să dețină singure 
răspunderea privind gestionarea legală a 
fondurilor structurale;

Or. fr

Amendamentul 508
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 52

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52. solicită statelor membre, respectiv 
regiunilor, stabilirea de autorități care să 
dețină singure răspunderea privind 
gestionarea legală a fondurilor structurale;

52. solicită statelor membre, respectiv 
autorităților publice, stabilirea de autorități 
care să dețină singure răspunderea privind 
gestionarea legală a fondurilor structurale;
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Or. cs

Amendamentul 509
Petru Constantin Luhan

Propunerea de rezoluție
Punctul 52

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52. solicită statelor membre, respectiv 
regiunilor, stabilirea de autorități care să 
dețină singure răspunderea privind 
gestionarea legală a fondurilor structurale;

52. solicită statelor membre, respectiv 
regiunilor, stabilirea de autorități care să 
dețină singure răspunderea privind 
gestionarea legală a fondurilor structurale, 
fără a îngreuna procesul de administrare 
a acestor fonduri;

Or. ro

Amendamentul 510
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 52a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52a. solicită simplificarea sistemului de 
control, reducerea nivelurilor de inspecție 
și clarificarea responsabilităților Comisiei
și ale statelor membre; solicită utilizarea 
unor proceduri de control la un singur 
nivel, astfel încât statele membre să 
verifice proiectele, iar Comisia să verifice 
sistemele de control ale statelor membre; 

Or. fi

Amendamentul 511
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 53
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

53. consideră că Comisiei îi revine pe 
viitor o responsabilitate întărită cu privire 
la îmbunătățirea procedurilor naționale 
de administrare; consideră de aceea 
Comisia ca fiind responsabilă de 
efectuarea unor proceduri de acreditare a 
administrațiilor naționale, respectiv 
federale, și a birourilor care se ocupă cu 
verificări; consideră că este necesară 
corelarea acreditărilor de succes și 
realizarea unor rate de eroare scăzute cu 
dreptul la o raportare simplificată la 
intervale de timp mai mari;

eliminat

Or. en

Amendamentul 512
Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propunere de rezoluție
Punctul 53

Propunerea de rezoluție Amendamentul

53. consideră că Comisiei îi revine pe 
viitor o responsabilitate întărită cu privire 
la îmbunătățirea procedurilor naționale 
de administrare; consideră de aceea 
Comisia ca fiind responsabilă de 
efectuarea unor proceduri de acreditare a 
administrațiilor naționale, respectiv 
federale, și a birourilor care se ocupă cu 
verificări; consideră că este necesară 
corelarea acreditărilor de succes și 
realizarea unor rate de eroare scăzute cu 
dreptul la o raportare simplificată la 
intervale de timp mai mari;

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 513
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Leonardo Domenici, Francesco De Angelis, 
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 53

Propunerea de rezoluție Amendamentul

53. consideră că Comisiei îi revine pe 
viitor o responsabilitate întărită cu privire 
la îmbunătățirea procedurilor naționale de 
administrare; consideră de aceea Comisia 
ca fiind responsabilă de efectuarea unor 
proceduri de acreditare a administrațiilor 
naționale, respectiv federale, și a birourilor 
care se ocupă cu verificări; consideră că 
este necesară corelarea acreditărilor de 
succes și realizarea unor rate de eroare 
scăzute cu dreptul la o raportare 
simplificată la intervale de timp mai mari;

53. consideră că Comisiei îi revine pe 
viitor o responsabilitate întărită cu privire 
la îmbunătățirea procedurilor naționale de 
administrare; consideră de aceea Comisia 
ca fiind responsabilă de efectuarea unor 
proceduri de acreditare a administrațiilor 
naționale, respectiv federale, și a birourilor 
care se ocupă cu verificări;

Or. it

Amendamentul 514
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 53

Propunerea de rezoluție Amendamentul

53. consideră că Comisiei îi revine pe 
viitor o responsabilitate întărită cu privire 
la îmbunătățirea procedurilor naționale de 
administrare; consideră de aceea Comisia 
ca fiind responsabilă de efectuarea unor 
proceduri de acreditare a administrațiilor 
naționale, respectiv federale, și a birourilor 
care se ocupă cu verificări; consideră că 
este necesară corelarea acreditărilor de 
succes și realizarea unor rate de eroare 
scăzute cu dreptul la o raportare 
simplificată la intervale de timp mai mari;

53. consideră că Comisiei îi revine pe 
viitor o responsabilitate întărită cu privire 
la îmbunătățirea procedurilor naționale de 
administrare; consideră de aceea Comisia 
ca fiind responsabilă de efectuarea unor 
proceduri de acreditare a administrațiilor 
naționale, respectiv federale, și a birourilor 
care se ocupă cu verificări; consideră că 
este necesară corelarea acreditărilor de 
succes și realizarea unor rate de eroare 
scăzute cu dreptul la o raportare 
simplificată la intervale de timp mai mari; 
propune, pentru a preveni gestiunea 
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defectuoasă a fondurilor structurale, ca 
funcționarea eficientă a sistemelor de 
gestiune și de control să fie verificată și, 
în plus, numărul de audituri inopinate, 
efectuate de Comisie, să crească; 
recomandă instituirea, de către Comisie, a 
unui „centru al ombudsmanilor în 
materie de coeziune”, ca sursă 
suplimentară de informații cu privire atât 
la cele mai bune practici, cât și la posibila 
utilizare defectuoasă a fondurilor;

Or. en

Amendamentul 515
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de rezoluție
Punctul 53

Propunerea de rezoluție Amendamentul

53. consideră că Comisiei îi revine pe 
viitor o responsabilitate întărită cu privire 
la îmbunătățirea procedurilor naționale de 
administrare; consideră de aceea Comisia 
ca fiind responsabilă de efectuarea unor 
proceduri de acreditare a administrațiilor 
naționale, respectiv federale, și a birourilor 
care se ocupă cu verificări; consideră că 
este necesară corelarea acreditărilor de 
succes și realizarea unor rate de eroare 
scăzute cu dreptul la o raportare 
simplificată la intervale de timp mai mari;

53. consideră că Comisiei îi revine pe 
viitor o responsabilitate întărită cu privire 
la îmbunătățirea procedurilor naționale de 
administrare; consideră de aceea Comisia 
ca fiind responsabilă de efectuarea unor 
proceduri de acreditare a administrațiilor 
naționale, respectiv federale, și a birourilor 
care se ocupă cu verificări; consideră că 
este necesară corelarea acreditărilor de 
succes și realizarea unor rate de eroare 
scăzute cu dreptul la o raportare 
simplificată la intervale de timp mai mari;
invită Comisia să se implice într-o mai 
mare măsură în modelarea strategică, 
evaluarea și punerea în aplicare a politicii 
de coeziune;

Or. pl

Amendamentul 516
Sabine Verheyen, Joachim Zeller
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Propunere de rezoluție
Punctul 53

Propunerea de rezoluție Amendamentul

53. consideră că Comisiei îi revine pe 
viitor o responsabilitate întărită cu privire 
la îmbunătățirea procedurilor naționale de 
administrare; consideră de aceea Comisia 
ca fiind responsabilă de efectuarea unor 
proceduri de acreditare a administrațiilor 
naționale, respectiv federale, și a birourilor 
care se ocupă cu verificări; consideră că 
este necesară corelarea acreditărilor de 
succes și realizarea unor rate de eroare 
scăzute cu dreptul la o raportare 
simplificată la intervale de timp mai mari;

53. consideră că Comisiei îi revine pe 
viitor o responsabilitate întărită cu privire 
la îmbunătățirea procedurilor naționale de 
administrare; consideră că, în acest 
context, simplificările și clarificările din 
cadrul gestionării programelor de 
finanțare, în special în domeniul gestiunii 
financiare și al controlului financiar, sunt 
absolut necesare; consideră de aceea 
Comisia ca fiind responsabilă de efectuarea 
unor proceduri de acreditare a 
administrațiilor naționale, respectiv 
federale, și a birourilor care se ocupă cu 
verificări; consideră că este necesară 
corelarea acreditărilor de succes și 
realizarea unor rate de eroare scăzute cu 
dreptul la o raportare simplificată la 
intervale de timp mai mari;

Or. de

Amendamentul 517
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Punctul 53

Propunerea de rezoluție Amendamentul

53. consideră că Comisiei îi revine pe 
viitor o responsabilitate întărită cu privire 
la îmbunătățirea procedurilor naționale de 
administrare; consideră de aceea Comisia 
ca fiind responsabilă de efectuarea unor 
proceduri de acreditare a administrațiilor 
naționale, respectiv federale, și a birourilor 
care se ocupă cu verificări; consideră că 
este necesară corelarea acreditărilor de 
succes și realizarea unor rate de eroare 
scăzute cu dreptul la o raportare 
simplificată la intervale de timp mai mari;

53. solicită Comisiei să își asume deja, în 
viitoarea perioadă de programare, o 
responsabilitate întărită cu privire la 
îmbunătățirea procedurilor naționale de 
administrare; consideră de aceea Comisia 
ca fiind responsabilă de efectuarea unor 
proceduri de acreditare a administrațiilor 
naționale, respectiv federale, și a birourilor 
care se ocupă cu verificări; consideră că 
acreditările de succes și realizarea unor 
rate de eroare scăzute ar trebui să conducă 
la dreptul la o raportare simplificată la 



AM\865326RO.doc 129/156 PE464.689v01-00

RO

intervale de timp mai mari;

Or. en

Amendamentul 518
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 53

Propunerea de rezoluție Amendamentul

53. consideră că Comisiei îi revine pe 
viitor o responsabilitate întărită cu privire 
la îmbunătățirea procedurilor naționale de 
administrare; consideră de aceea Comisia 
ca fiind responsabilă de efectuarea unor 
proceduri de acreditare a administrațiilor 
naționale, respectiv federale, și a birourilor 
care se ocupă cu verificări; consideră că 
este necesară corelarea acreditărilor de 
succes și realizarea unor rate de eroare 
scăzute cu dreptul la o raportare 
simplificată la intervale de timp mai mari;

53. consideră că Comisiei îi revine pe 
viitor o responsabilitate întărită cu privire 
la îmbunătățirea procedurilor naționale de 
administrare; consideră de aceea Comisia 
ca fiind responsabilă de efectuarea unor 
proceduri de acreditare a administrațiilor 
naționale, respectiv regionale, și a 
birourilor care se ocupă cu verificări; 
consideră că este necesară corelarea 
acreditărilor de succes și realizarea unor 
rate de eroare scăzute cu dreptul la o 
raportare simplificată la intervale de timp 
mai mari;

Or. es

Amendamentul 519
Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
Punctul 53a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

53a. consideră că, pentru îmbunătățirea 
performanței programelor operaționale, 
ar trebui utilizate într-o măsură sporită 
procedurile concurențiale de selecție a 
proiectelor în cadrul regiunilor;

Or. de
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Amendamentul 520
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Propunere de rezoluție
Punctul 53b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

53b. solicită statelor membre ale căror 
birouri de verificare nu sunt admise în 
cadrul procedurilor de acreditare să 
elaboreze norme de control bugetar și de 
verificare a fondurilor mult mai aspre;

Or. de

Amendamentul 521
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 54

Propunerea de rezoluție Amendamentul

54. solicită extinderea procedurilor 
standard cu scopul simplificării 
administrative prin baremuri standard de 
costuri unitare, precum și rate forfetare; 
solicită să se țină seama într-o mai mare 
măsură de principiul proporționalității, 
ceea ce înseamnă să se pretindă 
considerabil mai puține obligații de 
raportare și verificare pentru transpunerea 
programelor mai mici;

54. solicită extinderea procedurilor 
standard cu scopul simplificării 
administrative prin baremuri standard de 
costuri unitare, precum și rate forfetare; 
solicită să se țină seama într-o mai mare 
măsură de principiul proporționalității, 
ceea ce înseamnă să se pretindă 
considerabil mai puține obligații de 
raportare și verificare pentru transpunerea 
programelor mai mici; consideră că este 
necesară simplificarea cadrului actual de 
reglementare foarte complex și că o 
interpretare comună a normelor și 
obligațiilor ar trebui fixată, alături de o 
separare clară a sarcinilor și a 
responsabilităților diferitelor organisme la 
diferite niveluri;

Or. en
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Amendamentul 522
Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 54

Propunerea de rezoluție Amendamentul

54. solicită extinderea procedurilor 
standard cu scopul simplificării 
administrative prin baremuri standard de 
costuri unitare, precum și rate forfetare; 
solicită să se țină seama într-o mai mare 
măsură de principiul proporționalității, 
ceea ce înseamnă să se pretindă 
considerabil mai puține obligații de 
raportare și verificare pentru transpunerea 
programelor mai mici;

54. consideră că Comisiei îi revine pe 
viitor o responsabilitate întărită cu privire 
la îmbunătățirea procedurilor naționale de 
administrare; consideră de aceea Comisia 
ca fiind responsabilă de efectuarea unor 
proceduri de acreditare a administrațiilor 
naționale, respectiv federale, și a birourilor 
care se ocupă cu verificări; consideră că 
este necesară corelarea acreditărilor de 
succes și realizarea unor rate de eroare 
scăzute cu dreptul la o raportare 
simplificată la intervale de timp mai mari; 
solicită să se țină seama de importanța 
ridicată a IMM-urilor pentru dezvoltarea 
regională și de nevoile acestora, în special 
în cazul procedurilor de gestionare și de 
control;

Or. de

Amendamentul 523
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 54

Propunerea de rezoluție Amendamentul

54. solicită extinderea procedurilor 
standard cu scopul simplificării 
administrative prin baremuri standard de 
costuri unitare, precum și rate forfetare; 
solicită să se țină seama într-o mai mare 
măsură de principiul proporționalității, 
ceea ce înseamnă să se pretindă 
considerabil mai puține obligații de 

54. solicită extinderea procedurilor 
standard cu scopul simplificării 
administrative prin baremuri standard de 
costuri unitare, precum și rate forfetare, 
acolo unde acest sistem este adecvat; 
solicită să se țină seama într-o mai mare 
măsură de principiul proporționalității, 
ceea ce înseamnă să se pretindă 
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raportare și verificare pentru transpunerea 
programelor mai mici;

considerabil mai puține obligații de 
raportare și verificare pentru transpunerea 
programelor mai mici;

Or. en

Amendamentul 524
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Ingeborg Gräßle, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 54a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

54a. solicită Comisiei un „monitor de 
abateri” public anual care să expună 
cazurile de îndeplinire insuficientă și/sau 
cu întârziere a obligațiilor de raportare și 
de publicare, precum și deficiențele, 
abuzul și cazurile de fraudă în legătură cu 
utilizarea fondurilor de coeziune; solicită 
ca, în acest caz, să se facă distincția între 
state membre și fonduri;

Or. de

Amendamentul 525
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

Propunere de rezoluție
Punctul 54a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

54a. este preocupat de faptul că sarcinile 
administrative împiedică micile 
întreprinderi și micile organizații să 
beneficieze de fonduri structurale; solicită 
ca textele de reglementare și documentele 
tehnice să fie cât mai clare posibil și 
solicită Comisiei și statelor membre să 
creeze grupuri tehnice de lucru pentru a 



AM\865326RO.doc 133/156 PE464.689v01-00

RO

stabili măsurile de simplificare adecvate;

Or. fr

Amendamentul 526
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 54a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

54a. solicită reducerea semnificativă a 
procedurilor administrative și a 
birocrației asociate cu politica de coeziune 
și structurală, la toate nivelurile de 
activitate, printre altele, prin punerea în 
aplicare a procedurilor electronice;

Or. fi

Amendamentul 527
Sabine Verheyen, Ingeborg Gräßle

Propunere de rezoluție
Punctul 54b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

54b. consideră că declarațiile de gestiune 
anuale verificate, efectuate la nivelul 
șefilor organelor de gestionare a 
fondurilor (agenție de plată/organ 
administrativ) sunt un mijloc adecvat de 
întărire a sistemului de raportare și de 
control și subliniază necesitatea 
imperativă a corectitudinii conținutului 
acestor declarații; solicită, prin urmare, 
un sistem de sancționare a declarațiilor 
false; insistă, în plus, asupra obiectivului 
declarațiilor de asigurare naționale; 

Or. de
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Amendamentul 528
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Ingeborg Gräßle

Propunere de rezoluție
Punctul 54c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

54c. solicită pentru noua perioadă de 
programare proceduri anuale de lichidare 
a conturilor și în cazul programelor 
multianuale;

Or. de

Amendamentul 529
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Ingeborg Gräßle, Petru Constantin Luhan

Propunerea de rezoluție
Punctul 54d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

54d. consideră că pentru întregul sistem 
de gestionare și de supraveghere sunt 
necesare soluții de guvernare electronică 
mai eficiente (formulare standard); 
solicită un schimb de experiență 
coordonat de către Comisie între statele 
membre, precum și rețele coordonate de 
implementare pentru organele 
administrative și birourile de control; 

Or. de

Amendamentul 530
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Propunere de rezoluție
Punctul 54e (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

54e. consideră că cerințele de 
transparență (obligația de publicare a 
beneficiarului final) reprezintă un 
instrument de verificare a conformității și 
legalității modului de utilizare a 
fondurilor structurale necesar și în 
știință, viața publică și politică; solicită 
prezentarea într-una dintre cele trei limbi 
de lucru (engleză, germană și franceză) –
pe lângă limba națională – și recomandă 
uniformizarea în continuare a 
specificațiilor;

Or. de

Amendamentul 531
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 55

Propunerea de rezoluție Amendamentul

55. susține propunerea Comisiei de a 
efectua rambursările către autoritățile 
naționale abia atunci când a fost plătită 
beneficiarului suma din partea UE; vede 
în aceasta o accelerare a plăților, precum 
și stimulentul decisiv pentru controale 
naționale stricte; indică totuși faptul că ar 
putea apărea eventuale probleme de 
lichiditate în cazul statelor membre și al 
landurilor federale și că ar trebui găsite în 
acest sens soluții de garanție;

eliminat

Or. cs

Amendamentul 532
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Propunere de rezoluție
Punctul 55

Propunerea de rezoluție Amendamentul

55. susține propunerea Comisiei de a 
efectua rambursările către autoritățile 
naționale abia atunci când a fost plătită 
beneficiarului suma din partea UE; vede 
în aceasta o accelerare a plăților, precum 
și stimulentul decisiv pentru controale 
naționale stricte; indică totuși faptul că ar 
putea apărea eventuale probleme de 
lichiditate în cazul statelor membre și al 
landurilor federale și că ar trebui găsite în 
acest sens soluții de garanție;

55. semnalează că statele membre și
regiunile ar putea, în contextul actual de 
criză, să se confrunte cu eventuale 
probleme de lichiditate, pentru care, având 
în vedere rambursarea cheltuielilor 
asumate de către acestea anticipat, ar
trebui găsite soluții de garanție;

Or. es

Amendamentul 533
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de rezoluție
Punctul 55

Propunerea de rezoluție Amendamentul

55. susține propunerea Comisiei de a 
efectua rambursările către autoritățile 
naționale abia atunci când a fost plătită 
beneficiarului suma din partea UE; vede în 
aceasta o accelerare a plăților, precum și 
stimulentul decisiv pentru controale 
naționale stricte; indică totuși faptul că ar 
putea apărea eventuale probleme de 
lichiditate în cazul statelor membre și al 
landurilor federale și că ar trebui găsite în 
acest sens soluții de garanție;

55. respinge propunerea Comisiei de a 
efectua rambursările către autoritățile 
naționale abia atunci când a fost plătită 
beneficiarului suma din partea UE; vede în 
aceasta o accelerare a plăților, precum și 
stimulentul decisiv pentru controale 
naționale stricte; indică totuși faptul că ar 
putea apărea eventuale probleme de 
lichiditate în cazul statelor membre și al 
landurilor federale și că ar trebui găsite în 
acest sens soluții de garanție;

Or. pl

Amendamentul 534
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie, Markus Pieper, Jan Olbrycht, 
Lambert van Nistelrooij, Philippe Boulland
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Propunere de rezoluție
Punctul 55

Propunerea de rezoluție Amendamentul

55. susține propunerea Comisiei de a 
efectua rambursările către autoritățile 
naționale abia atunci când a fost plătită 
beneficiarului suma din partea UE; vede în 
aceasta o accelerare a plăților, precum și 
stimulentul decisiv pentru controale 
naționale stricte; indică totuși faptul că ar 
putea apărea eventuale probleme de 
lichiditate în cazul statelor membre și al 
landurilor federale și că ar trebui găsite în 
acest sens soluții de garanție;

55. susține propunerea Comisiei de a 
efectua rambursările către autoritățile 
naționale abia atunci când a fost plătită 
beneficiarului suma din partea UE; vede în 
aceasta o accelerare a plăților, precum și 
stimulentul decisiv pentru controale 
naționale stricte; indică totuși faptul că ar 
putea apărea eventuale probleme de 
lichiditate în cazul statelor membre și al 
regiunilor și că ar trebui găsite în acest 
sens soluții de garanție;

Or. fr

Amendamentul 535
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Propunere de rezoluție
Punctul 55a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

55a. vede în orientarea mai puternică 
către rezultate a plăților propusă de către 
Comisie discrepanța conform căreia 
rezultatele ar trebui obținute mai întâi 
prin proiectele ce urmează să fie 
finanțate, își exprimă temerea cu privire 
la o monitorizare cu puternic caracter 
democratic și consideră că termenii care 
condiționează acordarea plăților de 
destinația proiectelor, oarecum în sensul 
strategiei 2020, sunt fezabili; 

Or. de

Amendamentul 536
László Surján
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Propunere de rezoluție
Punctul 55a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

55a. consideră că, deși rambursarea ar 
trebui să apară după ce finanțarea UE a 
fost acordată pentru proiecte, nu ar trebui 
aplicate noi poveri pentru beneficiari din 
punctul de vedere al ratelor dobânzilor 
care nu reflectă factorul de risc redus al 
acestor credite acordate de orice bancă 
sau de alte instituții financiare;

Or. en

Amendamentul 537
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 55b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

55b. vede în compensarea fondurilor 
primite în mod nejustificat și nerestituite 
cu promisiunile de finanțare viitoare un 
instrument eficient de disciplinare a 
statelor membre care comit abateri;

Or. de

Amendamentul 538
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 55c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

55c. solicită o diversificare a 
mecanismelor de sancționare, printre 
altele, sub forma unui sistem de prime 
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pentru statele membre care asigură o 
implementare corectă, în special prin 
intermediul facilităților administrative;

Or. de

Amendamentul 539
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 56

Propunerea de rezoluție Amendamentul

56. sprijină propunerea Comisiei de a 
utiliza consecvent „regula n+2” cu 
excepția primului an de subvenționare și 
să înlăture excepțiile; consideră că 
aceasta reprezintă garanția unei relații 
echilibrate între investițiile de înaltă 
calitate și transpunerea rapidă și fără 
probleme a programelor;

eliminat

Or. cs

Amendamentul 540
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 56

Propunerea de rezoluție Amendamentul

56. sprijină propunerea Comisiei de a 
utiliza consecvent „regula n+2” cu 
excepția primului an de subvenționare și 
să înlăture excepțiile; consideră că 
aceasta reprezintă garanția unei relații 
echilibrate între investițiile de înaltă 
calitate și transpunerea rapidă și fără 
probleme a programelor;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 541
Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Propunere de rezoluție
Punctul 56

Propunerea de rezoluție Amendamentul

56. sprijină propunerea Comisiei de a 
utiliza consecvent „regula n+2” cu 
excepția primului an de subvenționare și 
să înlăture excepțiile; consideră că 
aceasta reprezintă garanția unei relații 
echilibrate între investițiile de înaltă 
calitate și transpunerea rapidă și fără 
probleme a programelor;

56. subliniază faptul că regulile n+2 și 
n+3 ar trebui menținute, eventual 
combinate cu o mai mare flexibilitate, 
pentru a acoperi situații excepționale care 
pot fi anticipate în următoarea perioadă 
de programare;

Or. en

Amendamentul 542
Czesław Adam Siekierski

Propunere de rezoluție
Punctul 56

Propunerea de rezoluție Amendamentul

56. sprijină propunerea Comisiei de a 
utiliza consecvent „regula n+2” cu 
excepția primului an de subvenționare și 
să înlăture excepțiile; consideră că aceasta 
reprezintă garanția unei relații echilibrate 
între investițiile de înaltă calitate și 
transpunerea rapidă și fără probleme a 
programelor;

56. sprijină propunerea Comisiei de a 
utiliza „regula n+2”; cu toate acestea, 
consideră că, în anumite situații, ar trebui 
să se poată utiliza „regula n+3”; consideră 
că aceasta reprezintă garanția unei relații 
echilibrate între investițiile de înaltă 
calitate și transpunerea rapidă și fără 
probleme a programelor;

Or. pl

Amendamentul 543
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 56
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

56. sprijină propunerea Comisiei de a 
utiliza consecvent „regula n+2” cu excepția 
primului an de subvenționare și să înlăture 
excepțiile; consideră că aceasta reprezintă 
garanția unei relații echilibrate între 
investițiile de înaltă calitate și transpunerea 
rapidă și fără probleme a programelor;

56. sprijină propunerea Comisiei de a 
utiliza consecvent „regula n+2” cu excepția 
primului an de subvenționare; consideră că 
aceasta reprezintă garanția unei relații 
echilibrate între investițiile de înaltă 
calitate și transpunerea rapidă și fără 
probleme a programelor;

Or. fr

Amendamentul 544
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 56

Propunerea de rezoluție Amendamentul

56. sprijină propunerea Comisiei de a 
utiliza consecvent „regula n+2” cu excepția 
primului an de subvenționare și să înlăture 
excepțiile; consideră că aceasta reprezintă 
garanția unei relații echilibrate între 
investițiile de înaltă calitate și transpunerea 
rapidă și fără probleme a programelor;

56. sprijină propunerea Comisiei de a 
utiliza consecvent „regula n+2” cu excepția 
primului an de subvenționare și, conform 
obiectivelor din planul de redresare a 
economiei europene, atunci când o 
regiune se află într-o situație de 
recesiune, să înlăture celelalte excepții; 
consideră că aceasta reprezintă garanția 
unei relații echilibrate între investițiile de 
înaltă calitate și transpunerea rapidă și fără 
probleme a programelor;

Or. fr

Amendamentul 545
Hermann Winkler, Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Propunere de rezoluție
Punctul 56

Propunerea de rezoluție Amendamentul

56. sprijină propunerea Comisiei de a 56. sprijină propunerea Comisiei de a 
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utiliza consecvent „regula n+2” cu excepția 
primului an de subvenționare și să înlăture 
excepțiile; consideră că aceasta reprezintă 
garanția unei relații echilibrate între 
investițiile de înaltă calitate și transpunerea 
rapidă și fără probleme a programelor;

utiliza consecvent „regula n+2” cu excepția 
primului an de subvenționare și a 
programelor transfrontaliere și să înlăture 
excepțiile; sprijină, în cazul programelor 
transfrontaliere, chiar și „regula n+3” 
pentru a contribui la îndeplinirea 
procedurilor administrative mai lente, 
condiționate de provocările lingvistice și 
culturale; consideră că aceasta reprezintă 
garanția unei relații echilibrate între 
investițiile de înaltă calitate și transpunerea 
rapidă și fără probleme a programelor;

Or. de

Amendamentul 546
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 56

Propunerea de rezoluție Amendamentul

56. sprijină propunerea Comisiei de a 
utiliza consecvent „regula n+2” cu excepția 
primului an de subvenționare și să înlăture 
excepțiile; consideră că aceasta reprezintă 
garanția unei relații echilibrate între 
investițiile de înaltă calitate și transpunerea 
rapidă și fără probleme a programelor;

56. sprijină propunerea Comisiei de a 
utiliza consecvent „regula n+2” cu excepția 
primului an de subvenționare și ca orice 
alte derogări să reflecte numai poverile 
administrative impuse de procesul de 
programare; consideră că aceasta 
reprezintă garanția unei relații echilibrate 
între investițiile de înaltă calitate și 
transpunerea rapidă și fără probleme a 
programelor;

Or. en

Amendamentul 547
Tamás Deutsch, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 56
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

56. sprijină propunerea Comisiei de a 
utiliza consecvent „regula n+2” cu excepția 
primului an de subvenționare și să înlăture 
excepțiile; consideră că aceasta reprezintă 
garanția unei relații echilibrate între 
investițiile de înaltă calitate și transpunerea 
rapidă și fără probleme a programelor;

56. sprijină propunerea Comisiei de a 
utiliza consecvent „regula n+2”, posibil la 
nivelul alocărilor pentru statele membre 
pentru a asigura o flexibilitate sporită, cu 
excepția primului an de subvenționare și să 
înlăture excepțiile; consideră că aceasta 
reprezintă garanția unei relații echilibrate 
între investițiile de înaltă calitate și 
transpunerea rapidă și fără probleme a 
programelor;

Or. en

Amendamentul 548
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 56a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

56a. consideră că norma privind 
dezangajarea automată ar trebui adaptată 
sarcinii administrative suplimentare 
impuse prin noile dispoziții privind 
programarea strategică, orientarea bazată 
pe rezultate și condiționalitatea ex-ante;

Or. en

Amendamentul 549
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 57

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57. subliniază importanța din perspectiva 
coeziunii politice a Instrumentului 
european de vecinătate și parteneriat 

57. subliniază importanța din perspectiva 
coeziunii politice a Instrumentului
european de vecinătate și parteneriat 



PE464.689v01-00 144/156 AM\865326RO.doc

RO

(IEVP) pentru cooperarea transfrontalieră 
cu statele din afara Uniunii Europene; vede 
tocmai în legătura infrastructurală 
(transport, energie) a statelor vecine 
efectul pozitiv și pentru regiunile de 
frontieră europene; solicită concentrarea 
mai puternică a mijloacelor IEVP asupra 
necesității strategice a aprovizionării cu 
energie și a infrastructurilor de transport; 

(IEVP) pentru cooperarea transfrontalieră 
cu statele din afara Uniunii Europene, 
printre altele pentru problemele legate de 
mediu, sănătate, educație, transport, 
energie și de societatea civilă; solicită 
simplificarea procedurilor administrative 
și a birocrației asociate cu cooperarea 
transfrontalieră dintre UE și Rusia;

Or. fi

Amendamentul 550
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 57

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57. subliniază importanța din perspectiva 
coeziunii politice a Instrumentului 
european de vecinătate și parteneriat 
(IEVP) pentru cooperarea transfrontalieră 
cu statele din afara Uniunii Europene; vede 
tocmai în legătura infrastructurală 
(transport, energie) a statelor vecine 
efectul pozitiv și pentru regiunile de 
frontieră europene; solicită concentrarea 
mai puternică a mijloacelor IEVP asupra 
necesității strategice a aprovizionării cu 
energie și a infrastructurilor de transport;

57. subliniază importanța din perspectiva 
coeziunii politice a Instrumentului 
european de vecinătate și parteneriat 
(IEVP) pentru cooperarea transfrontalieră 
cu statele din afara Uniunii Europene; 
reamintește că, în acest context, efectul 
pozitiv al cooperării cu statele vecine 
aduce beneficii întregului teritoriu 
european; solicită concentrarea mai 
puternică a mijloacelor IEVP asupra 
necesității strategice și eliminarea 
criteriului actual de 150 de km, care 
limitează posibilitatea de cooperare între 
teritoriile aflate de o parte și de alta a 
granițelor Uniunii;

Or. es

Amendamentul 551
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 57
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

57. subliniază importanța din perspectiva 
coeziunii politice a Instrumentului 
european de vecinătate și parteneriat 
(IEVP) pentru cooperarea transfrontalieră 
cu statele din afara Uniunii Europene; vede 
tocmai în legătura infrastructurală 
(transport, energie) a statelor vecine efectul 
pozitiv și pentru regiunile de frontieră 
europene; solicită concentrarea mai 
puternică a mijloacelor IEVP asupra 
necesității strategice a aprovizionării cu 
energie și a infrastructurilor de transport;

57. subliniază importanța din perspectiva 
coeziunii politice a Instrumentului 
european de vecinătate și parteneriat 
(IEVP) pentru cooperarea transfrontalieră 
cu statele din afara Uniunii Europene; este 
convins de necesitatea imperioasă de a 
reîncadra programele de cooperare 
transfrontalieră IEPV în cadrul 
obiectivului de cooperare teritorială al 
politicii de coeziune; vede tocmai în 
legătura infrastructurală (transport, 
energie) a statelor vecine efectul pozitiv și 
pentru regiunile de frontieră europene; 
solicită concentrarea mai puternică a 
mijloacelor IEVP asupra necesității 
strategice a aprovizionării cu energie și a 
infrastructurilor de transport; solicită 
Comisiei să ia în considerare posibilitatea 
de a crea sinergii mai eficiente între 
inițiativele care depind de FEDER, 
instrumentul de asistență pentru 
preaderare, instrumentul de vecinătate și 
de cooperare (IEVP) și de Fondul 
european de dezvoltare (FED);

Or. fr

Amendamentul 552
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 rezoluție
Punctul 57

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57. subliniază importanța din perspectiva 
coeziunii politice a Instrumentului 
european de vecinătate și parteneriat 
(IEVP) pentru cooperarea transfrontalieră 
cu statele din afara Uniunii Europene; vede 
tocmai în legătura infrastructurală 

57. subliniază importanța din perspectiva 
coeziunii politice a Instrumentului 
european de vecinătate și parteneriat 
(IEVP) pentru cooperarea transfrontalieră 
cu statele din afara Uniunii Europene; vede 
tocmai în legătura infrastructurală 
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(transport, energie) a statelor vecine efectul 
pozitiv și pentru regiunile de frontieră 
europene; solicită concentrarea mai 
puternică a mijloacelor IEVP asupra 
necesității strategice a aprovizionării cu 
energie și a infrastructurilor de transport;

(transport, energie) a statelor vecine efectul 
pozitiv și pentru regiunile de frontieră 
europene; solicită concentrarea mai 
puternică a mijloacelor IEVP asupra 
necesității strategice a aprovizionării cu 
energie și a infrastructurilor de transport; 
solicită cu insistență Comisiei Europene 
să deschidă politica europeană de 
vecinătate lărgită regiunilor 
ultraperiferice, astfel cum s-a prevăzut 
înaintea creării acesteia, pentru ca 
regiunile ultraperiferice să aibă acces 
egal la oportunitățile oferite altor regiuni 
ale Europei de a se bucura de sprijin prin 
intermediul IEVP;

Or. fr

Amendamentul 553
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 57

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57. subliniază importanța din perspectiva 
coeziunii politice a Instrumentului 
european de vecinătate și parteneriat 
(IEVP) pentru cooperarea transfrontalieră 
cu statele din afara Uniunii Europene; vede 
tocmai în legătura infrastructurală 
(transport, energie) a statelor vecine efectul 
pozitiv și pentru regiunile de frontieră 
europene; solicită concentrarea mai 
puternică a mijloacelor IEVP asupra 
necesității strategice a aprovizionării cu 
energie și a infrastructurilor de transport;

57. subliniază importanța din perspectiva 
coeziunii politice a Instrumentului 
european de vecinătate și parteneriat 
(IEVP) pentru cooperarea transfrontalieră 
cu statele din afara Uniunii Europene; 
constată problemele actuale în punerea în 
aplicare a programului și solicită 
Comisiei să analizeze dacă structurile deja 
funcționale în domeniul politicii regionale 
ar putea fi aplicate, de asemenea, și 
gestiunii IEVP; vede tocmai în legătura 
infrastructurală (în special transport și
energie) a statelor vecine efectul pozitiv și 
pentru regiunile de frontieră europene; 
solicită concentrarea mai puternică a 
mijloacelor IEVP asupra necesității 
strategice a aprovizionării cu energie și a 
infrastructurilor de transport;

Or. en



AM\865326RO.doc 147/156 PE464.689v01-00

RO

Amendamentul 554
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 57

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57. subliniază importanța din perspectiva 
coeziunii politice a Instrumentului 
european de vecinătate și parteneriat 
(IEVP) pentru cooperarea transfrontalieră 
cu statele din afara Uniunii Europene; vede 
tocmai în legătura infrastructurală 
(transport, energie) a statelor vecine efectul 
pozitiv și pentru regiunile de frontieră 
europene; solicită concentrarea mai 
puternică a mijloacelor IEVP asupra 
necesității strategice a aprovizionării cu 
energie și a infrastructurilor de transport;

57. subliniază importanța din perspectiva 
coeziunii politice a Instrumentului 
european de vecinătate și parteneriat 
(IEVP) pentru cooperarea transfrontalieră 
cu statele din afara Uniunii Europene; vede 
tocmai în legătura infrastructurală 
(transport, energie) a statelor vecine efectul 
pozitiv și pentru regiunile de frontieră 
europene; solicită concentrarea mai 
puternică a mijloacelor IEVP asupra 
necesității strategice a aprovizionării cu 
energie și a infrastructurilor de transport;
subliniază rolul pe care macroregiunile îl 
pot juca în acest context;

Or. en

Amendamentul 555
Petru Constantin Luhan

Propunerea de rezoluție
Punctul 57

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57. subliniază importanța din perspectiva 
coeziunii politice a Instrumentului 
european de vecinătate și parteneriat 
(IEVP) pentru cooperarea transfrontalieră 
cu statele din afara Uniunii Europene; vede 
tocmai în legătura infrastructurală 
(transport, energie) a statelor vecine efectul 
pozitiv și pentru regiunile de frontieră 
europene; solicită concentrarea mai 
puternică a mijloacelor IEVP asupra 
necesității strategice a aprovizionării cu 

57. subliniază importanța din perspectiva 
coeziunii politice a Instrumentului 
european de vecinătate și parteneriat 
(IEVP) pentru cooperarea transfrontalieră 
cu statele din afara Uniunii Europene; vede 
tocmai în legătura infrastructurală 
(transport, energie si mediu) a statelor 
vecine efectul pozitiv și pentru regiunile de 
frontieră europene; solicită concentrarea 
mai puternică a mijloacelor IEVP asupra 
necesității strategice a aprovizionării cu 
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energie și a infrastructurilor de transport; energie și a infrastructurilor de transport;

Or. ro

Amendamentul 556
Patrice Tirolien, Elie Hoarau, Jean-Luc Bennahmias, Luís Paulo Alves, María Irigoyen 
Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 57a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57a. regretă sinergiile neexploatate ale 
politicii de coeziune cu fondurile de 
cooperare, cum ar fi FED și ICD; solicită 
dezvoltarea de oportunități de finanțare 
încrucișată cu aceste fonduri;

Or. fr

Amendamentul 557
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Patrick Le 
Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 58

Propunerea de rezoluție Amendamentul

58. subliniază în plus relevanța coeziunii 
procesului de extindere a UE cu 
instrumentul de asistență pentru preaderare 
(IPA), care servește candidaților la aderare, 
printre altele, la pregătirea organizatorică și 
din punctul de vedere al conținutului 
structurilor de coeziune;

58. subliniază în plus relevanța coeziunii 
procesului de extindere a UE cu 
instrumentul de asistență pentru preaderare 
(IPA), care servește candidaților la aderare, 
printre altele, la pregătirea organizatorică și 
din punctul de vedere al conținutului 
structurilor de coeziune; consideră, de 
asemenea, că IPA și, în special, grupul de 
experți ai Comisiei Europene ar trebui să 
se ocupe de țările și teritoriile de peste 
mări care operează o tranziție către 
statutul de regiuni ultraperiferice;

Or. fr
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Amendamentul 558
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 58

Propunerea de rezoluție Amendamentul

58. subliniază în plus relevanța coeziunii 
procesului de extindere a UE cu 
instrumentul de asistență pentru preaderare 
(IPA), care servește candidaților la aderare, 
printre altele, la pregătirea organizatorică și 
din punctul de vedere al conținutului 
structurilor de coeziune;

58. subliniază în plus relevanța coeziunii 
procesului de extindere a UE cu 
instrumentul de asistență pentru preaderare 
(IPA), care servește candidaților la aderare, 
printre altele, la pregătirea organizatorică și 
din punctul de vedere al conținutului 
structurilor de coeziune; atrage atenția 
asupra problemelor de punere în aplicare 
din statele membre; reamintește scopul 
inițial al instrumentului IPA, în special 
cel orientat către finanțarea consolidării 
capacităților și a instituțiilor și a susținerii 
pregătirilor țărilor pentru punerea în 
aplicare a politicii de coeziune 
comunitare, în vederea pregătirii țărilor
candidate pentru aplicarea integrală a 
acquis-ului comunitar în momentul 
aderării; solicită Comisiei să identifice 
problemele la nivelul funcționării actuale 
a instrumentului IPA;

Or. en

Amendamentul 559
Petru Constantin Luhan

Propunerea de rezoluție
Punctul 58 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

58 a. apreciază că fiind extrem de 
importantă susținerea regiunilor ce au 
frontiere cu regiuni din state non-membre 
UE atât din partea politicii de coeziune, 
cât și din partea IEVP mai ales în 
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domenii privind managementul situațiilor 
de urgență, protecția mediului, dezvoltare 
economică;

Or. ro

Amendamentul 560
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 59

Propunerea de rezoluție Amendamentul

59. reiterează solicitarea unei implicări 
responsabile a Comisiei pentru dezvoltare 
regională în dezvoltarea viitoare a ambelor
instrumente;

59. reiterează solicitarea unei implicări 
responsabile a Comisiei pentru dezvoltare 
regională în dezvoltarea viitoare a acestor
instrumente;

Or. fr

Amendamentul 561
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 60

Propunerea de rezoluție Amendamentul

60. subliniază încă o dată printr-un calcul 
actual urmările financiare extreme ale 
aderării la UE a noilor țări pentru politica 
de coeziune; accentuează că aceste 
dimensiuni ar depăși cu mult din punct de 
vedere al coeziunii politice capacitățile de 
absorbție ale Comunității; solicită 
deschiderea instrumentului IPA în 
vederea pregătirii și a unor forme 
prealabile, deosebite ale vecinătății UE 
sau a statutului de membru și solicită din 
nou un concept gradat al politicii de 
coeziune pentru candidați mari, precum 
Turcia;

eliminat
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__________________
11. Acest lucru presupune că țările aflate 
în acest moment în curs de negocieri de 
aderare, Turcia și Croația, ar fi susținute, 
în perioada programului 2007 – 2013, cu 
un volum financiar mediu pe cap de 
locuitor echivalent celui al noilor state 
membre (EU 12), iar volumul financiar 
necesar în total ar fi de 132,5 miliarde de 
euro. În cazul în care se pornește de la un 
ajutor cu o valoare egală cu cota-parte 
medie a PIB-ului din noile state membre 
(2006), volumul financiar suplimentar ar 
fi de 109,1 miliarde de euro. (Untiedt, G. 
(2011) Das Volumen und die Verteilung 
der EU-Strukturfondsmittel für die 
Förderperiode von 2007 bis 2013 unter 
Berücksichtigung der Türkei und 
Kroatiens, luarea de poziție a Prof. Dr. G. 
Untiedt, GEFRA GbR, la întrebarea Dr. 
Markus Pieper, MdEP).

Or. en

Amendamentul 562
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 60

Propunerea de rezoluție Amendamentul

60. subliniază încă o dată printr-un calcul 
actual urmările financiare extreme ale 
aderării la UE a noilor țări pentru politica 
de coeziune; accentuează că aceste 
dimensiuni ar depăși cu mult din punct de 
vedere al coeziunii politice capacitățile de 
absorbție ale Comunității; solicită 
deschiderea instrumentului IPA în 
vederea pregătirii și a unor forme 
prealabile, deosebite ale vecinătății UE 
sau a statutului de membru și solicită din 
nou un concept gradat al politicii de 
coeziune pentru candidați mari, precum 

eliminat
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Turcia;
__________________
11. Acest lucru presupune că țările aflate 
în acest moment în curs de negocieri de 
aderare, Turcia și Croația, ar fi susținute, 
în perioada programului 2007 – 2013, cu 
un volum financiar mediu pe cap de 
locuitor echivalent celui al noilor state 
membre (EU 12), iar volumul financiar 
necesar în total ar fi de 132,5 miliarde de 
euro. În cazul în care se pornește de la un 
ajutor cu o valoare egală cu cota-parte 
medie a PIB-ului din noile state membre 
(2006), volumul financiar suplimentar ar 
fi de 109,1 miliarde de euro. (Untiedt, G. 
(2011) Das Volumen und die Verteilung 
der EU-Strukturfondsmittel für die 
Förderperiode von 2007 bis 2013 unter 
Berücksichtigung der Türkei und 
Kroatiens, luarea de poziție a Prof. Dr. G. 
Untiedt, GEFRA GbR, la întrebarea Dr. 
Markus Pieper, MdEP).

Or. en

Amendamentul 563
Göran Färm

Propunere de rezoluție
Punctul 60

Propunerea de rezoluție Amendamentul

60. subliniază încă o dată printr-un calcul 
actual urmările financiare extreme ale 
aderării la UE a noilor țări pentru politica 
de coeziune;11accentuează că aceste 
dimensiuni ar depăși cu mult din punct de 
vedere al coeziunii politice capacitățile de 
absorbție ale Comunității; solicită 
deschiderea instrumentului IPA în 
vederea pregătirii și a unor forme 
prealabile, deosebite ale vecinătății UE 
sau a statutului de membru și solicită din 
nou un concept gradat al politicii de 

eliminat
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coeziune pentru candidați mari, precum 
Turcia;

Or. sv

Amendamentul 564
László Surján

Propunere de rezoluție
Punctul 60

Propunerea de rezoluție Amendamentul

60. subliniază încă o dată printr-un calcul 
actual urmările financiare extreme ale 
aderării la UE a noilor țări pentru politica 
de coeziune; accentuează că aceste 
dimensiuni ar depăși cu mult din punct de 
vedere al coeziunii politice capacitățile de 
absorbție ale Comunității; solicită 
deschiderea instrumentului IPA în 
vederea pregătirii și a unor forme 
prealabile, deosebite ale vecinătății UE
sau a statutului de membru și solicită din 
nou un concept gradat al politicii de 
coeziune pentru candidați mari, precum 
Turcia;

60. subliniază încă o dată printr-un calcul 
actual urmările financiare ale aderării la 
UE a noilor țări pentru politica de 
coeziune; accentuează că nu numai 
consecințele financiare ale aderării ar 
trebui luate în considerare, ci și 
avantajele oferite de piețe extinse pentru 
întreaga UE; consideră că integrarea 
europeană ar trebui să se aplice potrivit 
legăturilor geografice naturale ale 
Europei și valorilor fondatoare ale 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 565
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 60 – nota de subsol 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. Acest lucru presupune că țările aflate 
în acest moment în curs de negocieri de 
aderare, Turcia și Croația, ar fi susținute, 
în perioada programului 2007-2013, cu 
un volum financiar mediu pe cap de 
locuitor echivalent celui al noilor state 

eliminat
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membre (EU 12), iar volumul financiar 
necesar în total ar fi de 132,5 miliarde de 
euro. Din această sumă 124,9 miliarde de 
euro sau 94,3 procente îi revin Turciei și 
7,6 miliarde de euro sau 5,7 procente 
Croației. În cazul în care se pornește de la 
un ajutor cu o valoare egală cu cota-parte 
medie a PIB-ului din noile state membre 
(2006), volumul financiar suplimentar ar 
fi de 109,1 miliarde de euro. Din această 
sumă 99,8 miliarde de euro îi revin 
Turciei și 9,3 miliarde de euro Croației. 
(Untiedt, G. (2011) Das Volumen und die 
Verteilung der EU-Strukturfondsmittel 
für die Förderperiode von 2007 bis 2013 
unter Berücksichtigung der Türkei und 
Kroatiens, luarea de poziție a Prof. Dr. G. 
Untiedt, GEFRA GbR, la întrebarea Dr. 
Markus Pieper, MdEP).

Or. fr

Amendamentul 566
Franz Obermayr

Propunere de rezoluție
Punctul 60

Propunerea de rezoluție Amendamentul

60. subliniază încă o dată printr-un calcul 
actual urmările financiare extreme ale 
aderării la UE a noilor țări pentru politica 
de coeziune;11 accentuează că aceste 
dimensiuni ar depăși cu mult din punct de 
vedere al coeziunii politice capacitățile de 
absorbție ale Comunității; solicită 
deschiderea instrumentului IPA în vederea 
pregătirii și a unor forme prealabile, 
deosebite ale vecinătății UE sau a 
statutului de membru și solicită din nou 
un concept gradat al politicii de coeziune 
pentru candidați mari, precum Turcia;

60. subliniază încă o dată printr-un calcul 
actual urmările financiare extreme ale 
aderării la UE a noilor țări pentru politica 
de coeziune;11 accentuează că aceste 
dimensiuni ar depăși cu mult din punct de 
vedere al coeziunii politice capacitățile de 
absorbție ale Comunității; solicită 
reducerea masivă și reorientarea
instrumentului IPA de la pregătirea pentru 
aderare către pregătirea unei forme
speciale de vecinătate UE pentru Turcia;

Or. de
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Amendamentul 567
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 60

Propunerea de rezoluție Amendamentul

60. subliniază încă o dată printr-un calcul 
actual urmările financiare extreme ale 
aderării la UE a noilor țări pentru politica 
de coeziune; accentuează că aceste 
dimensiuni ar depăși cu mult din punct de 
vedere al coeziunii politice capacitățile de 
absorbție ale Comunității; solicită 
deschiderea instrumentului IPA în 
vederea pregătirii și a unor forme 
prealabile, deosebite ale vecinătății UE 
sau a statutului de membru și solicită din 
nou un concept gradat al politicii de 
coeziune pentru candidați mari, precum 
Turcia;

60. subliniază încă o dată printr-un calcul 
actual urmările financiare extreme ale 
aderării la UE a noilor țări pentru politica 
de coeziune; accentuează că aceste 
dimensiuni ar depăși cu mult din punct de 
vedere al coeziunii politice capacitățile de 
absorbție ale Comunității;

Or. en

Amendamentul 568
Sophie Auconie

Propunere de rezoluție
Punctul 60

Propunerea de rezoluție Amendamentul

60. subliniază încă o dată printr-un calcul 
actual urmările financiare extreme ale 
aderării la UE a noilor țări pentru politica 
de coeziune; accentuează că aceste 
dimensiuni ar depăși cu mult din punct de 
vedere al coeziunii politice capacitățile de 
absorbție ale Comunității; solicită 
deschiderea instrumentului IPA în vederea 
pregătirii și a unor forme prealabile, 
deosebite ale vecinătății UE sau a 
statutului de membru și solicită din nou un 

60. subliniază încă o dată printr-un calcul 
actual urmările financiare extreme ale 
aderării la UE a noilor țări pentru politica 
de coeziune; accentuează că aceste 
dimensiuni ar depăși cu mult, din punctul
de vedere al coeziunii politice, capacitățile 
de absorbție ale Comunității; solicită 
deschiderea instrumentului IPA în vederea 
pregătirii unor forme provizorii și specifice
de politică de vecinătate sau de aderare și 
solicită încă o dată ca politica de coeziune
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concept gradat al politicii de coeziune
pentru candidați mari, precum Turcia;

să fie abordată treptat în cazul țărilor mari 
candidate la aderare, precum Turcia;

Or. fr

Amendamentul 569
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 61

Propunerea de rezoluție Amendamentul

61. încredințează Președintelui sarcina de a 
transmite prezenta rezoluție Consiliului și
Comisiei.

61. încredințează Președintelui sarcina de a 
transmite prezenta rezoluție Consiliului,
Comisiei și președinților regiunilor și 
landurilor UE.

Or. en


