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Amendamentul 1
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât capacitatea de absorbție 
reprezintă măsura în care un stat membru 
poate folosi resursele financiare alocate din 
fondurile structurale și de coeziune în mod 
eficace și eficient și întrucât această 
capacitate este necesară pentru a aduce 
contribuția maximă la coeziunea 
economică și socială, folosind resursele 
puse la dispoziție din fondurile UE;

A. întrucât capacitatea de absorbție 
reprezintă măsura în care un stat membru și 
regiunile sale pot folosi resursele 
financiare alocate din fondurile structurale 
și de coeziune în mod eficace și eficient și 
întrucât această capacitate este necesară 
pentru a aduce contribuția maximă la 
coeziunea economică și socială, folosind 
resursele puse la dispoziție din fondurile 
UE;

Or. en

Amendamentul 2
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât capacitatea de absorbție 
reprezintă măsura în care un stat membru 
poate folosi resursele financiare alocate din 
fondurile structurale și de coeziune în mod 
eficace și eficient și întrucât această 
capacitate este necesară pentru a aduce 
contribuția maximă la coeziunea 
economică și socială, folosind resursele 
puse la dispoziție din fondurile UE;

A. întrucât capacitatea de absorbție 
reprezintă măsura în care un stat membru 
poate folosi resursele financiare alocate din 
fondurile structurale și de coeziune în mod 
eficace și eficient și întrucât această 
capacitate este necesară pentru a aduce 
contribuția maximă la coeziunea 
economică, socială și teritorială, folosind 
resursele puse la dispoziție din fondurile 
UE;

Or. en
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Amendamentul 3
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât capacitatea de absorbție 
reprezintă măsura în care un stat membru 
poate folosi resursele financiare alocate din 
fondurile structurale și de coeziune în mod 
eficace și eficient și întrucât această 
capacitate este necesară pentru a aduce 
contribuția maximă la coeziunea 
economică și socială, folosind resursele 
puse la dispoziție din fondurile UE;

A. întrucât capacitatea de absorbție 
reprezintă măsura în care un stat membru 
poate folosi resursele financiare alocate din 
fondurile structurale și de coeziune în mod 
eficace și eficient și întrucât această 
capacitate este necesară pentru a aduce 
contribuția maximă la coeziunea 
economică, socială și teritorială, folosind 
resursele puse la dispoziție din fondurile 
UE;

Or. fr

Amendamentul 4
Juozas Imbrasas

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât politica de coeziune a 
Uniunii este deosebit de importantă 
pentru dezvoltarea armonioasă a Uniunii 
și, în ciuda progreselor realizate în 
direcția reducerii inegalităților de 
dezvoltare dintre regiuni, există încă 
diferențe foarte importante între 
nivelurile de dezvoltare economică, 
socială și teritorială ale acestora;

Or. lt

Amendamentul 5
Rolandas Paksas
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Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât politica de coeziune a 
Uniunii este deosebit de importantă 
pentru dezvoltarea armonioasă a Uniunii 
și, în ciuda progreselor realizate în 
direcția reducerii inegalităților de 
dezvoltare dintre regiuni, există încă 
diferențe foarte importante între 
nivelurile de dezvoltare economică, 
socială și teritorială ale acestora;

Or. lt

Amendamentul 6
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât capacitatea de absorbție nu este 
un parametru, ci o variabilă și întrucât 
aceasta diferă în mod considerabil în 
diferitele state membre, astfel încât este 
nevoie de soluții individuale pentru a crește 
această capacitate;

B. întrucât capacitatea de absorbție diferă 
în mod considerabil în diferitele state 
membre, astfel încât este nevoie de soluții 
individuale pentru a crește această 
capacitate;

Or. es

Amendamentul 7
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât capacitatea de absorbție nu este 
un parametru, ci o variabilă și întrucât 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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aceasta diferă în mod considerabil în 
diferitele state membre, astfel încât este 
nevoie de soluții individuale pentru a crește 
această capacitate;

Or. cs

Amendamentul 8
Peter Simon

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât capacitatea de absorbție nu este 
un parametru, ci o variabilă și întrucât 
aceasta diferă în mod considerabil între
diferitele state membre, astfel încât este 
nevoie de soluții individuale pentru a crește 
această capacitate;

B. întrucât capacitatea de absorbție nu este 
un parametru, ci o variabilă și întrucât 
aceasta diferă în mod considerabil între și 
în diferitele state membre, astfel încât este 
nevoie de soluții individuale pentru a crește 
această capacitate;

Or. de

Amendamentul 9
Heide Rühle

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât capacitatea de absorbție nu este 
un parametru, ci o variabilă și întrucât 
aceasta diferă în mod considerabil între
diferitele state membre, astfel încât este 
nevoie de soluții individuale pentru a crește 
această capacitate;

B. întrucât capacitatea de absorbție nu este 
un parametru, ci o variabilă și întrucât 
aceasta diferă în mod considerabil între și 
în diferitele state membre, astfel încât este 
nevoie de soluții individuale pentru a crește 
această capacitate;

Or. de
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Amendamentul 10
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât capacitatea de absorbție nu este 
un parametru, ci o variabilă și întrucât 
aceasta diferă în mod considerabil în 
diferitele state membre, astfel încât este 
nevoie de soluții individuale pentru a crește 
această capacitate;

B. întrucât capacitatea de absorbție nu este 
un parametru, ci o variabilă și întrucât 
aceasta diferă în mod considerabil în 
diferitele state membre și regiuni, astfel 
încât este nevoie de soluții individuale 
pentru a crește această capacitate;

Or. en

Amendamentul 11
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât capacitatea de absorbție nu este 
un parametru, ci o variabilă și întrucât 
aceasta diferă în mod considerabil în 
diferitele state membre, astfel încât este 
nevoie de soluții individuale pentru a crește 
această capacitate;

B. întrucât capacitatea de absorbție nu este 
un parametru, ci o variabilă și întrucât 
aceasta diferă în mod considerabil în 
diferitele state membre și regiuni, astfel 
încât este nevoie de soluții individuale 
pentru a crește această capacitate;

Or. fr

Amendamentul 12
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât obiectivul de a absorbi cât mai 
mult sprijin financiar posibil necesită 
eforturi permanente din partea statelor 

C. întrucât obiectivul de a absorbi cât mai 
mult sprijin financiar posibil necesită 
eforturi permanente din partea statelor 
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membre și implicarea administrației locale 
și regionale în fiecare etapă a procesului;

membre și implicarea administrației locale 
și regionale în fiecare etapă a procesului, 
precum și o capacitate adecvată a 
structurilor instituționale și sisteme de 
control și de gestionare eficiente;

Or. en

Amendamentul 13
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât obiectivul de a absorbi cât mai 
mult sprijin financiar posibil necesită 
eforturi permanente din partea statelor 
membre și implicarea administrației locale 
și regionale în fiecare etapă a procesului;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. cs

Amendamentul 14
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât obiectivul de a absorbi cât mai 
mult sprijin financiar posibil necesită 
eforturi permanente din partea statelor 
membre și implicarea administrației locale 
și regionale în fiecare etapă a procesului;

C. întrucât obiectivul de a absorbi cât mai 
mult sprijin financiar posibil necesită 
eforturi permanente din partea statelor 
membre și a autorităților de gestionare, 
precum și implicarea administrației locale 
și regionale în fiecare etapă a procesului;

Or. fr
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Amendamentul 15
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât obiectivul de a absorbi cât mai 
mult sprijin financiar posibil necesită 
eforturi permanente din partea statelor 
membre și implicarea administrației locale 
și regionale în fiecare etapă a procesului;

C. întrucât obiectivul de a absorbi cât mai 
mult sprijin financiar posibil necesită 
eforturi permanente din partea statelor 
membre și îndeosebi implicarea 
administrației locale și regionale în fiecare 
etapă a procesului;

Or. es

Amendamentul 16
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât capacitatea administrativă, în 
special în ceea ce privește planificarea și 
punerea în aplicare a proiectelor, 
reprezintă un element esențial pentru 
capacitatea de absorbție și trebuie să fie 
consolidată, mai ales în statele membre 
care înregistrează întârzieri și rate de 
absorbție scăzute;

Or. en

Amendamentul 17
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât normele legate de fondurile D. întrucât normele legate de fondurile 
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structurale și de coeziune sunt complexe și, 
prin urmare, greu de respectat, ceea ce 
duce la apariția unor erori, astfel încât 
statele membre petrec prea mult timp 
încercând să gestioneze și să țină sub 
control aceste erori;

structurale și de coeziune trebuie să fie 
stabile în timp pentru a favoriza o mai 
bună absorbție; în schimb, vor trebui să 
fie încurajate toate simplificările care 
favorizează punerea în aplicare a 
instrumentelor financiare;

Or. fr

Amendamentul 18
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât normele legate de fondurile 
structurale și de coeziune sunt complexe și, 
prin urmare, greu de respectat, ceea ce 
duce la apariția unor erori, astfel încât 
statele membre petrec prea mult timp 
încercând să gestioneze și să țină sub 
control aceste erori;

D. întrucât normele legate de fondurile 
structurale și de coeziune sunt complexe și, 
prin urmare, greu de respectat, ceea ce 
duce la apariția unor erori, astfel încât 
statele membre și regiunile petrec prea 
mult timp încercând să gestioneze și să țină 
sub control aceste erori;

Or. en

Amendamentul 19
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât normele legate de fondurile 
structurale și de coeziune sunt complexe și, 
prin urmare, greu de respectat, ceea ce 
duce la apariția unor erori, astfel încât 
statele membre petrec prea mult timp 
încercând să gestioneze și să țină sub 
control aceste erori;

D. întrucât normele legate de fondurile
structurale și de coeziune sunt complexe și, 
prin urmare, greu de transpus în mod 
corect în legislația națională și de 
respectat, ceea ce duce la apariția unor 
erori, astfel încât statele membre petrec 
prea mult timp încercând să gestioneze și 
să țină sub control aceste erori;



AM\869599RO.doc 11/49 PE467.037v01-00

RO

Or. lt

Amendamentul 20
Juozas Imbrasas

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât normele legate de fondurile 
structurale și de coeziune sunt complexe și, 
prin urmare, greu de respectat, ceea ce 
duce la apariția unor erori, astfel încât 
statele membre petrec prea mult timp 
încercând să gestioneze și să țină sub 
control aceste erori;

D. întrucât normele legate de fondurile 
structurale și de coeziune sunt complexe și, 
prin urmare, greu de transpus în mod 
corect în legislația națională și de 
respectat, ceea ce duce la apariția unor 
erori, astfel încât statele membre petrec 
prea mult timp încercând să gestioneze și 
să țină sub control aceste erori;

Or. lt

Amendamentul 21
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât normele legate de fondurile 
structurale și de coeziune sunt complexe și, 
prin urmare, greu de respectat, ceea ce 
duce la apariția unor erori, astfel încât 
statele membre petrec prea mult timp 
încercând să gestioneze și să țină sub 
control aceste erori;

D. întrucât normele legate de fondurile 
structurale și de coeziune sunt complexe
prin natura lor și, prin urmare, greu de 
respectat, ceea ce poate duce la apariția 
unor erori, astfel încât statele membre 
petrec prea mult timp încercând să 
gestioneze și să țină sub control aceste 
erori;

Or. es

Amendamentul 22
Juozas Imbrasas
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Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât, în ciuda scăderii ratei de 
eroare și a deturnărilor ajutoarelor 
structurale, ar trebui să se consolideze 
măsurile adoptate de statele membre în 
vederea reducerii incidenței deturnărilor 
de ajutoare și a recuperării sumelor 
plătite în mod nejustificat;

Or. lt

Amendamentul 23
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât, în ciuda scăderii ratei de 
eroare și a deturnărilor ajutoarelor 
structurale, ar trebui să se consolideze 
măsurile adoptate de statele membre în 
vederea reducerii incidenței deturnărilor 
de ajutoare și a recuperării sumelor 
plătite în mod nejustificat;

Or. lt

Amendamentul 24
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât statele membre care au aderat la 
UE în special în actuala perioadă de 
programare se confruntă cu dificultăți în 

E. întrucât statele membre care au aderat la 
UE în special în actuala perioadă de 
programare se confruntă cu dificultăți în 
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ceea ce privește absorbția ca urmare a 
creșterii semnificative a fondurilor 
disponibile în comparație cu fondurile 
disponibile în perioada premergătoare 
aderării;

ceea ce privește absorbția ca urmare a 
creșterii semnificative a fondurilor 
disponibile în comparație cu fondurile 
disponibile în perioada premergătoare 
aderării, dar și ca urmare a deficiențelor 
structurilor administrative în ceea ce 
privește elaborarea, asistența și evaluarea 
proiectelor;

Or. fr

Amendamentul 25
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât lipsa de vizibilitate a 
nivelurilor de folosire a fondurilor pe 
termen scurt și mediu reprezintă o frână 
pentru capacitatea de absorbție, fiind 
necesară o mai mare transparență la toate 
nivelurile de guvernare;

Or. fr

Amendamentul 26
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. atrage atenția asupra creșterii 
capacităților de absorbție și a accelerării 
implementării bugetare a politicii de 
coeziune în 2010 și atestă efectul pozitiv 
ale intervențiilor legate de politica de 
coeziune prin planul european de redresare 
economică asupra accelerării punerii în 
aplicare a programelor și a punerii 

1. atrage atenția, cu toate acestea, asupra 
problemelor menționate anterior, a 
efortului depus în vederea creșterii 
capacităților de absorbție și a accelerării 
implementării bugetare a politicii de 
coeziune în 2010 și atestă efectul pozitiv al
intervențiilor legate de politica de coeziune 
prin planul european de redresare 
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fondurilor la dispoziția beneficiarilor; economică asupra accelerării punerii în 
aplicare a programelor și a punerii 
fondurilor la dispoziția beneficiarilor;

Or. es

Amendamentul 27
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. atrage atenția asupra creșterii 
capacităților de absorbție și a accelerării 
implementării bugetare a politicii de 
coeziune în 2010 și atestă efectul pozitiv 
ale intervențiilor legate de politica de 
coeziune prin planul european de redresare 
economică asupra accelerării punerii în 
aplicare a programelor și a punerii 
fondurilor la dispoziția beneficiarilor;

1. atrage atenția asupra creșterii 
capacităților de absorbție și a accelerării 
implementării bugetare a politicii de 
coeziune în 2010 și atestă efectul pozitiv al
intervențiilor legate de politica de coeziune 
prin planul european de redresare 
economică asupra accelerării punerii în 
aplicare a programelor și a punerii 
fondurilor la dispoziția beneficiarilor și 
solicită Comisiei să continue aceste 
intervenții în perioada 2014-2020;

Or. en

Amendamentul 28
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. atrage atenția asupra creșterii 
capacităților de absorbție și a accelerării 
implementării bugetare a politicii de 
coeziune în 2010 și atestă efectul pozitiv 
ale intervențiilor legate de politica de 
coeziune prin planul european de redresare 
economică asupra accelerării punerii în 
aplicare a programelor și a punerii 

1. atrage atenția asupra creșterii 
capacităților de absorbție și a accelerării 
implementării bugetare a politicii de 
coeziune în 2010 și atestă efectul pozitiv al
intervențiilor legate de politica de coeziune 
prin planul european de redresare 
economică asupra accelerării punerii în 
aplicare a programelor și a punerii 
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fondurilor la dispoziția beneficiarilor; fondurilor la dispoziția beneficiarilor;
invită Comisia să analizeze posibilitatea 
de a recurge, chiar și după anul 2010, la 
versiuni accelerate ale procedurilor în 
cadrul fondurilor structurale, precum și 
de a prelungi creșterea temporară a 
pragurilor; 

Or. lt

Amendamentul 29
Juozas Imbrasas

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. atrage atenția asupra creșterii 
capacităților de absorbție și a accelerării 
implementării bugetare a politicii de 
coeziune în 2010 și atestă efectul pozitiv 
ale intervențiilor legate de politica de 
coeziune prin planul european de redresare 
economică asupra accelerării punerii în 
aplicare a programelor și a punerii 
fondurilor la dispoziția beneficiarilor;

1. atrage atenția asupra creșterii 
capacităților de absorbție și a accelerării 
implementării bugetare a politicii de 
coeziune în 2010 și atestă efectul pozitiv al
intervențiilor legate de politica de coeziune 
prin planul european de redresare 
economică asupra accelerării punerii în 
aplicare a programelor și a punerii 
fondurilor la dispoziția beneficiarilor;
invită Comisia să analizeze posibilitatea 
de a recurge, chiar și după anul 2010, la 
versiuni accelerate ale procedurilor în 
cadrul fondurilor structurale, precum și 
de a prelungi creșterea temporară a 
pragurilor; 

Or. lt

 Amendamentul 30
Juozas Imbrasas

Propunere de rezoluție
 Punctul 1a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. consideră că politica de coeziune nu 
este suficient de flexibilă pentru a se 
adapta la realitățile sociale și economice 
ale diferitelor regiuni; atrage atenția 
asupra regiunilor cu evoluție demografică 
defavorabilă și sugerează introducerea 
unor ajutoare speciale pentru acestea;

Or. lt

Amendamentul 31
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. consideră că politica de coeziune nu 
este suficient de flexibilă pentru a se 
adapta la realitățile sociale și economice 
ale diferitelor regiuni; atrage atenția 
asupra regiunilor cu evoluție demografică 
defavorabilă și sugerează introducerea 
unor ajutoare speciale pentru acestea;

Or. lt

Amendamentul 32
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 2 – subpunctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

• dificultăți legate de finalizarea 
procedurilor de evaluare a conformității cu 
privire la noul sistem de gestiune și control 
la începutul perioadei de programare;

• dificultăți legate de finalizarea 
procedurilor de evaluare a conformității cu 
privire la noul sistem de gestiune și 
control, care sunt efectuate, în general, la 
începutul perioadei de programare;
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Or. es

Amendamentul 33
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 2 – subpunctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

• recesiunea economică mondială; • recesiunea economică mondială, care are 
un efect direct asupra măsurilor de 
restricționare bugetară aplicate bugetelor 
publice și asupra dificultăților de obținere 
a finanțării interne;

Or. es

Amendamentul 34
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propunere de rezoluție
Punctul 2 – subpunctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

• cerințe naționale prea complicate și prea 
stricte și modificările prea frecvente ale 
acestora;

• proceduri naționale prea complicate și 
prea stricte și modificările prea frecvente 
ale acestora;

Or. fr

Amendamentul 35
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 2 – subpunctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

• necesitatea de a înființa instituții noi; • necesitatea de a înființa instituții noi
pentru punerea în aplicare a programelor, 
ceea ce presupune întârzieri în demararea 
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și executarea acestora;

Or. es

Amendamentul 36
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 2 – subpunctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

• o diferențiere insuficientă între 
autoritățile din statele membre, probleme 
legate de ierarhie între instituții și 
dificultăți privind alocarea sarcinilor și a 
responsabilităților;

• o diferențiere insuficientă între 
autoritățile din statele membre, probleme 
legate de ierarhie între instituții și 
dificultăți interne privind alocarea 
sarcinilor și a responsabilităților;

Or. es

Amendamentul 37
Peter Simon, Kerstin Westphal, Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
Punctul 2 – subpunctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

• implicarea insuficientă la nivel local și 
regional în elaborarea programelor 
operaționale;

Or. de

Amendamentul 38
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 2 – subpunctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

un dezechilibru între control și conținut; eliminat

Or. es

Amendamentul 39
Brice Hortefeux, Alain Cadec

Propunere de rezoluție
Punctul 2 – subpunctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

• un dezechilibru între control și conținut; • o diferență între gradul de control și 
amploarea proiectului;

Or. fr

Amendamentul 40
Heide Rühle

Propunere de rezoluție
Punctul 2 – subpunctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

• implicarea insuficientă la nivel local și 
regional, precum și a altor parteneri și, 
prin urmare, lipsa consolidării 
programelor la nivel local;

Or. de

Amendamentul 41
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. apreciază că multe din problemele 
identificate ar putea fi depășite prin 
implicarea, încă din faza de programare, 
a tuturor actorilor relevanți la nivel 
național, regional și local, astfel încât 
propunerile din viitoarele documente 
cadru si programe operaționale să fie cât 
mai aproape de nevoile acestora, făcându-
se astfel posibilă o mai mare și mai clară 
contribuție la îndeplinirea obiectivelor 
europene;

Or. ro

Amendamentul 42
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. afirmă din nou că este necesar ca 
normele și procedurile să se simplifice atât 
la nivelul UE, cât și la nivel național, fără 
a se crea beneficiarilor probleme majore; 
consideră că această simplificare va 
contribui la alocarea rapidă a fondurilor, la 
înregistrarea unor rate de absorbție mai 
ridicate, la creșterea eficienței, la scăderea 
numărului de erori și la scurtarea 
termenelor de plată; consideră că este 
necesar să se ajungă la un echilibru între 
simplificare și stabilitatea normelor și a 
procedurilor;

3. consideră că normele privind fondurile 
structurale și de coeziune trebuie să 
rămână stabile în timp pentru a favoriza o 
mai bună absorbție; subliniază, totuși, că 
este necesar ca normele și procedurile care 
favorizează punerea în aplicare a 
instrumentelor financiare să se simplifice 
atât la nivelul UE, cât și la nivel național, 
pentru a facilita accesul la fondurile 
europene pentru responsabilii de proiecte 
și pentru a favoriza buna gestionare a 
acestora de către serviciile administrative; 
consideră că această simplificare va 
contribui la alocarea rapidă a acestor 
fonduri, la înregistrarea unor rate de 
absorbție mai ridicate, la creșterea 
eficienței, la scăderea numărului de erori și 
la scurtarea termenelor de plată; consideră 
că este necesar să se ajungă la un echilibru 
între măsurile de simplificare și stabilitatea 
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sistemului existent;

Or. fr

Amendamentul 43
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. afirmă din nou că este necesar ca 
normele și procedurile să se simplifice atât 
la nivelul UE, cât și la nivel național, fără 
a se crea beneficiarilor probleme majore; 
consideră că această simplificare va 
contribui la alocarea rapidă a fondurilor, la 
înregistrarea unor rate de absorbție mai 
ridicate, la creșterea eficienței, la scăderea 
numărului de erori și la scurtarea 
termenelor de plată; consideră că este 
necesar să se ajungă la un echilibru între 
simplificare și stabilitatea normelor și a 
procedurilor;

3. afirmă din nou că este necesar ca 
normele și procedurile să se simplifice atât 
la nivelul UE, cât și la nivel național; 
consideră că această simplificare va 
contribui la alocarea rapidă a fondurilor, la 
înregistrarea unor rate de absorbție mai 
ridicate, la creșterea eficienței, la scăderea 
numărului de erori de punere în aplicare și 
la scurtarea termenelor de plată; consideră 
că este necesar să se ajungă la un echilibru 
între simplificare și stabilitatea normelor și 
a procedurilor;

Or. es

Amendamentul 44
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. afirmă din nou că este necesar ca 
normele și procedurile să se simplifice atât 
la nivelul UE, cât și la nivel național, fără a 
se crea beneficiarilor probleme majore; 
consideră că această simplificare va 
contribui la alocarea rapidă a fondurilor, la 
înregistrarea unor rate de absorbție mai 
ridicate, la creșterea eficienței, la scăderea 

3. afirmă din nou că este necesar ca 
normele și procedurile să se simplifice atât 
la nivelul UE, cât și la nivel național, fără a 
se crea beneficiarilor probleme majore; 
consideră că această simplificare va 
contribui la alocarea rapidă a fondurilor, la 
înregistrarea unor rate de absorbție mai 
ridicate, la creșterea eficienței, la scăderea 
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numărului de erori și la scurtarea 
termenelor de plată; consideră că este 
necesar să se ajungă la un echilibru între 
simplificare și stabilitatea normelor și a 
procedurilor;

numărului de erori și la scurtarea 
termenelor de plată; consideră că este 
necesar să se ajungă la un echilibru între 
simplificare și stabilitatea normelor și a 
procedurilor; susține că simplificarea 
normelor si procedurilor fără 
comunicarea lor adecvată către potențialii 
aplicanți sau beneficiari nu va produce 
efectele dorite;

Or. ro

Amendamentul 45
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. afirmă din nou că este necesar ca 
normele și procedurile să se simplifice atât 
la nivelul UE, cât și la nivel național, fără a 
se crea beneficiarilor probleme majore; 
consideră că această simplificare va 
contribui la alocarea rapidă a fondurilor, la 
înregistrarea unor rate de absorbție mai 
ridicate, la creșterea eficienței, la scăderea
numărului de erori și la scurtarea 
termenelor de plată; consideră că este 
necesar să se ajungă la un echilibru între 
simplificare și stabilitatea normelor și a 
procedurilor;

3. afirmă din nou că este necesar ca 
normele și procedurile să se simplifice atât
la nivelul UE, cât și la nivel național, fără a 
se crea beneficiarilor probleme majore; 
consideră că această simplificare va 
contribui la alocarea rapidă a fondurilor, la 
înregistrarea unor rate de absorbție mai 
ridicate, la creșterea eficienței și a 
transparenței, la scăderea numărului de 
erori și la scurtarea termenelor de plată; 
consideră că este necesar să se ajungă la un 
echilibru între simplificare și stabilitatea 
normelor și a procedurilor;

Or. en

Amendamentul 46
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. afirmă din nou că este necesar ca 
normele și procedurile să se simplifice atât 
la nivelul UE, cât și la nivel național, fără a 
se crea beneficiarilor probleme majore; 
consideră că această simplificare va 
contribui la alocarea rapidă a fondurilor, la 
înregistrarea unor rate de absorbție mai 
ridicate, la creșterea eficienței, la scăderea 
numărului de erori și la scurtarea 
termenelor de plată; consideră că este 
necesar să se ajungă la un echilibru între 
simplificare și stabilitatea normelor și a 
procedurilor;

3. afirmă din nou că este necesar ca 
normele și procedurile să se simplifice și să 
devină mai flexibile atât la nivelul UE, cât 
și la nivel național, fără a se crea 
beneficiarilor probleme majore; consideră 
că această simplificare va contribui la 
alocarea rapidă a fondurilor, la 
înregistrarea unor rate de absorbție mai 
ridicate, la creșterea eficienței, la scăderea 
numărului de erori și la scurtarea 
termenelor de plată; consideră că este 
necesar să se ajungă la un echilibru între 
simplificare și stabilitatea normelor și a 
procedurilor;

Or. en

Amendamentul 47
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. afirmă din nou că este necesar ca 
normele și procedurile să se simplifice atât 
la nivelul UE, cât și la nivel național, fără a 
se crea beneficiarilor probleme majore; 
consideră că această simplificare va 
contribui la alocarea rapidă a fondurilor, la 
înregistrarea unor rate de absorbție mai 
ridicate, la creșterea eficienței, la scăderea 
numărului de erori și la scurtarea 
termenelor de plată; consideră că este 
necesar să se ajungă la un echilibru între 
simplificare și stabilitatea normelor și a 
procedurilor;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. cs
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Amendamentul 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. afirmă din nou că este necesar ca 
normele și procedurile să se simplifice atât 
la nivelul UE, cât și la nivel național, fără a 
se crea beneficiarilor probleme majore; 
consideră că această simplificare va 
contribui la alocarea rapidă a fondurilor, la 
înregistrarea unor rate de absorbție mai 
ridicate, la creșterea eficienței, la scăderea 
numărului de erori și la scurtarea 
termenelor de plată; consideră că este 
necesar să se ajungă la un echilibru între 
simplificare și stabilitatea normelor și a 
procedurilor;

3. afirmă din nou că este necesar ca 
normele și procedurile să se simplifice atât 
la nivelul UE, cât și la nivel național, fără a 
se crea beneficiarilor probleme majore; 
consideră că această simplificare va 
contribui la alocarea rapidă a fondurilor, la 
înregistrarea unor rate de absorbție mai 
ridicate, la creșterea eficienței, la scăderea 
numărului de erori și la scurtarea 
termenelor de plată; consideră că este 
necesar să se ajungă la un echilibru între 
simplificare și stabilitatea normelor, a 
procedurilor și a controalelor;

Or. fr

Amendamentul 49
Heide Rühle

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază că sporirea ratelor de 
absorbție poate conduce la rezultate 
eficiente numai atunci când normele 
comunitare sunt respectate;

Or. de

Amendamentul 50
Brice Hortefeux, Alain Cadec

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. este de părere că accentul ar trebui pus 
mai degrabă pe plățile efectuate pentru 
obținerea de rezultate și nu pe verificarea 
contribuțiilor; consideră, în acest context, 
că ar trebui găsit un echilibru mai bun 
între, pe de-o parte, normele și
procedurile necesare pentru asigurarea 
legalității și a regularității 
cheltuielilor UE și, pe de altă parte, 
orientarea sporită a politicii de coeziune 
către performanță și rentabilitate;

4. este de părere că ar trebui să se 
promoveze o politică de coeziune mai 
eficientă și bazată într-o mai mare 
măsură pe rezultate, respectând în același 
timp dispozițiile existente cu privire la 
sistemele de punere în aplicare, de control 
și de plată a fondurilor structurale; 
consideră că introducerea principiului 
condiționării rambursării autorităților 
naționale de contribuția acestora către 
beneficiari riscă să paralizeze folosirea 
fondurilor și, prin urmare, consideră 
inoportună adoptarea acestei măsuri; 
susține, în schimb, introducerea 
condiționării finanțărilor europene de 
obținerea unor rezultate care ar putea fi 
evaluate pe baza unor indicatori clari și 
pertinenți;

Or. fr

Amendamentul 51
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. este de părere că accentul ar trebui pus 
mai degrabă pe plățile efectuate pentru 
obținerea de rezultate și nu pe verificarea 
contribuțiilor; consideră, în acest context, 
că ar trebui găsit un echilibru mai bun 
între, pe de-o parte, normele și procedurile 
necesare pentru asigurarea legalității și a 
regularității cheltuielilor UE și, pe de altă 
parte, orientarea sporită a politicii de 
coeziune către performanță și rentabilitate;

4. este de părere că, fără a diminua atenția 
care ar trebui acordată mereu verificării 
veniturilor, ar trebui pus un accent 
deosebit pe aspectele legate de obținerea 
de rezultate; consideră, în acest context, că 
ar trebui găsit un echilibru mai bun între, 
pe de-o parte, normele și procedurile 
necesare pentru asigurarea legalității și a 
regularității cheltuielilor UE și, pe de altă 
parte, orientarea sporită a politicii de 
coeziune către performanță și rentabilitate;

Or. es
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Amendamentul 52
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
 Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. este de părere că accentul ar trebui pus 
mai degrabă pe plățile efectuate pentru 
obținerea de rezultate și nu pe verificarea 
contribuțiilor; consideră, în acest context, 
că ar trebui găsit un echilibru mai bun 
între, pe de-o parte, normele și procedurile 
necesare pentru asigurarea legalității și a 
regularității cheltuielilor UE și, pe de altă 
parte, orientarea sporită a politicii de 
coeziune către performanță și rentabilitate;

4. este de părere că accentul ar trebui pus 
mai degrabă pe plățile efectuate pentru 
obținerea de rezultate și realizarea 
obiectivelor și nu pe verificarea 
contribuțiilor; consideră, în acest context, 
că ar trebui găsit un echilibru mai bun 
între, pe de-o parte, normele și procedurile 
necesare pentru asigurarea legalității și a 
regularității cheltuielilor UE și, pe de altă 
parte, orientarea sporită a politicii de 
coeziune către performanță și rentabilitate;

Or. cs

Amendamentul 53
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. este de părere că accentul ar trebui pus 
mai degrabă pe plățile efectuate pentru 
obținerea de rezultate și nu pe verificarea 
contribuțiilor; consideră, în acest context, 
că ar trebui găsit un echilibru mai bun 
între, pe de-o parte, normele și procedurile 
necesare pentru asigurarea legalității și a 
regularității cheltuielilor UE și, pe de altă 
parte, orientarea sporită a politicii de 
coeziune către performanță și rentabilitate;

4. este de părere că accentul ar trebui pus 
mai degrabă pe plățile efectuate pentru 
obținerea de rezultate și nu pe verificarea 
contribuțiilor; consideră, în acest context, 
că ar trebui găsit un echilibru mai bun 
între, pe de-o parte, normele și procedurile 
necesare pentru asigurarea legalității și a 
regularității cheltuielilor UE și, pe de altă 
parte, orientarea sporită a politicii de 
coeziune către performanță și rentabilitate;
solicită dublarea eforturilor din partea 
Comisiei pentru stabilirea modalităților de 
efectuare a plăților în viitoarea perioadă 
de programare, astfel încât acestea să fie 
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orientate către rezultate și instruirea 
experților din sistemele naționale în timp 
util;

Or. ro

Amendamentul 54
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este de părere că pe fraudă și pe un 
tratament mai diferențiat al neregulilor ar 
trebui pus un accent mai puternic și nu pe 
neregulile formale, astfel încât să existe o 
flexibilitate în funcție de gravitatea 
neregulii identificate;

5. este de părere că ar trebui pus un accent 
mai puternic pe sancționarea fraudei și nu 
a neregulilor formale și susține o 
abordare mai flexibilă și diferențiată în 
funcție de gravitatea neregulii identificate;

Or. fr

Amendamentul 55
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este de părere că pe fraudă și pe un 
tratament mai diferențiat al neregulilor ar 
trebui pus un accent mai puternic și nu pe 
neregulile formale, astfel încât să existe o 
flexibilitate în funcție de gravitatea 
neregulii identificate;

5. este de părere că rectificarea permanent 
necesară a neregulilor formale nu ar 
trebui să distragă atenția de la aspectul 
fundamental al punerii unui accent ferm 
pe fraudă și pe un tratament al neregulilor, 
astfel încât să existe o flexibilitate în 
funcție de gravitatea neregulii identificate;

Or. es
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Amendamentul 56
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
 Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că ar trebui consolidată 
proporționalitatea între volumul de sprijin 
și cerințele în materie de control și 
evidențiază faptul că în următoarea 
perioadă de programare ar trebui să fie 
consolidată coordonarea activității de audit 
și ar trebui să fie respectat principiul 
auditului unic;

6. subliniază că ar trebui să se ajungă la 
un echilibru mai bun între volumul de 
sprijin și cerințele în materie de control și 
că în următoarea perioadă de programare ar 
trebui să fie consolidată coordonarea 
activității de audit și ar trebui să fie 
respectat principiul auditului unic; 
consideră că procesul de control în cadrul 
activității de audit unic trebuie să ajungă 
la o simplificare a mecanismului de 
control în ansamblul său;

Or. cs

Amendamentul 57
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că ar trebui consolidată 
proporționalitatea între volumul de sprijin 
și cerințele în materie de control și 
evidențiază faptul că în următoarea 
perioadă de programare ar trebui să fie 
consolidată coordonarea activității de 
audit și ar trebui să fie respectat 
principiul auditului unic;

6. subliniază că aplicarea principiului 
proporționalității la procedurile de control
în funcție de amploarea proiectului ar 
trebui să fie consolidată; susține o 
simplificare a condițiilor de instruire, 
eligibilitate și control în cazul proiectelor 
de mici dimensiuni sau cu grad scăzut de 
risc;

Or. fr

Amendamentul 58
Juozas Imbrasas
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că ar trebui consolidată 
proporționalitatea între volumul de sprijin 
și cerințele în materie de control și 
evidențiază faptul că în următoarea 
perioadă de programare ar trebui să fie 
consolidată coordonarea activității de audit 
și ar trebui să fie respectat principiul 
auditului unic;

6. subliniază că ar trebui să se țină seama 
mai mult de principiul proporționalității, 
introducându-se obligații simplificate în 
ceea ce privește informațiile care trebuie 
furnizate și controlul efectuat în cadrul 
punerii în aplicare a proiectelor și 
programelor de mici dimensiuni; 
reamintește, totuși, că simplificarea 
normelor nu trebuie să afecteze în niciun 
caz transparența și responsabilitatea; 
solicită ca în următoarea perioadă de 
programare să fie consolidată coordonarea 
activității de audit și să se aplice principiul 
auditului unic;

Or. lt

Amendamentul 59
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că ar trebui consolidată 
proporționalitatea între volumul de sprijin 
și cerințele în materie de control și 
evidențiază faptul că în următoarea 
perioadă de programare ar trebui să fie 
consolidată coordonarea activității de audit 
și ar trebui să fie respectat principiul 
auditului unic;

6. subliniază că ar trebui să se țină seama 
mai mult de principiul proporționalității, 
introducându-se obligații simplificate în 
ceea ce privește informațiile care trebuie 
furnizate și controlul efectuat în cadrul 
punerii în aplicare a proiectelor și 
programelor de mici dimensiuni; 
reamintește, totuși, că simplificarea 
normelor nu trebuie să afecteze în niciun 
caz transparența și responsabilitatea; 
solicită ca în următoarea perioadă de 
programare să fie consolidată coordonarea 
activității de audit și să se aplice principiul 
auditului unic;

Or. lt
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Amendamentul 60
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază necesitatea de a îmbunătăți 
coordonarea activității de audit și solicită, 
în acest sens, eliminarea controalelor 
inutile în statele membre care dispun de 
un sistem adecvat de gestionare a 
fondurilor; consideră că în următoarea 
perioadă de programare ar trebui să se 
aplice principiul auditului unic și, la fel 
ca principiul „contractului de încredere”, 
acesta ar trebui aplicat cât mai des 
posibil;

Or. fr

Amendamentul 61
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază importanța majoră a adoptării 
la timp a cadrului financiar multianual și a 
elaborării unor norme și orientări clare și 
definitive pentru statele membre pentru a 
evita problemele de start la începutul 
următoarei perioade de programare;

7. subliniază importanța majoră a adoptării 
la timp a cadrului financiar multianual și a 
elaborării unor norme și orientări clare și 
definitive pentru statele membre pentru a 
evita problemele de start la începutul 
următoarei perioade de programare; 
subliniază faptul că durata cadrului 
financiar multianual reprezintă un 
element-cheie pentru politica de coeziune 
și pentru capacitatea de absorbție, 
întrucât o durată prea scurtă a CFM 
creează obstacole pentru proiectele mai 
lungi care sunt, în același timp, cele mai 
semnificative din punct de vedere al 
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dezvoltării;

Or. en

Amendamentul 62
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază importanța majoră a adoptării 
la timp a cadrului financiar multianual și a 
elaborării unor norme și orientări clare și 
definitive pentru statele membre pentru a 
evita problemele de start la începutul 
următoarei perioade de programare;

7. subliniază importanța majoră a adoptării 
la timp a cadrului financiar multianual și a 
elaborării unor norme și orientări clare și 
definitive pentru statele membre pentru a 
evita problemele de start la începutul 
următoarei perioade de programare; afirmă 
necesitatea sprijinului tehnic din partea 
Comisiei, astfel încât să existe și la nivelul 
statelor membre o bună înțelegere a 
acestora;

Or. ro

Amendamentul 63
Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază importanța majoră a adoptării 
la timp a cadrului financiar multianual și a 
elaborării unor norme și orientări clare și 
definitive pentru statele membre pentru a 
evita problemele de start la începutul 
următoarei perioade de programare;

7. subliniază importanța majoră a adoptării 
la timp a cadrului financiar multianual și a 
elaborării unor norme și orientări clare și 
definitive pentru statele membre pentru a 
evita problemele de start, precum și 
întârzierile legate de elaborarea normelor 
naționale și de punerea în aplicare ex-
ante a condiționalităților de către statele 
membre la începutul următoarei perioade 
de programare;
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Or. en

Amendamentul 64
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază beneficiile aduse de 
sinergiile dintre FEDER, FSE și FEADR; 
este de părere că ar trebui să existe o 
flexibilitate mai mare în ceea ce privește 
susținerea măsurilor gen FSE în cadrul 
programelor FEDER și că armonizarea 
normelor și a procedurilor ar duce la 
simplificarea sistemelor de execuție și ar 
încuraja participarea potențialilor 
beneficiari la programele cofinanțate ale 
UE; amintește, în acest context, de 
potențialul pe care îl reprezintă finanțarea 
încrucișată, care nu este încă exploatat pe 
deplin;

8. subliniază meritele unei sinergii și 
complementarități mai mari între toate 
fondurile cu gestionare partajată
(FEDER, FSE, Fondul de coeziune,
FEADR, FEP); este de părere că ar trebui 
încurajată flexibilitatea între fondurile
FSE și FEDER pentru a facilita 
finanțarea proiectelor integrate, 
respectând în același timp specificitatea și 
obiectivele fiecăruia dintre aceste fonduri; 
subliniază că armonizarea normelor și a 
procedurilor ar duce la simplificarea 
sistemelor de execuție și ar încuraja 
participarea potențialilor beneficiari la 
programele cofinanțate ale UE; amintește, 
în acest context, de potențialul pe care îl 
reprezintă finanțarea încrucișată, care nu 
este încă exploatat pe deplin;

Or. fr

Amendamentul 65
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază beneficiile aduse de 
sinergiile dintre FEDER, FSE și FEADR; 
este de părere că ar trebui să existe o 
flexibilitate mai mare în ceea ce privește 
susținerea măsurilor gen FSE în cadrul 
programelor FEDER și că armonizarea 

8. subliniază necesitatea creării unor 
sinergii între FEDER, FSE și FEADR; este 
de părere că ar trebui să existe o 
flexibilitate mai mare în ceea ce privește 
susținerea măsurilor gen FSE în cadrul 
programelor FEDER și că armonizarea 
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normelor și a procedurilor ar duce la 
simplificarea sistemelor de execuție și ar 
încuraja participarea potențialilor 
beneficiari la programele cofinanțate ale 
UE; amintește, în acest context, de 
potențialul pe care îl reprezintă finanțarea 
încrucișată, care nu este încă exploatat pe 
deplin;

normelor și a procedurilor ar duce la 
simplificarea sistemelor de execuție și ar 
încuraja participarea potențialilor 
beneficiari la programele cofinanțate ale 
UE; amintește, în acest context, de 
potențialul pe care îl reprezintă finanțarea 
încrucișată, care nu este încă exploatat pe 
deplin;

Or. en

Amendamentul 66
Maurice Ponga

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază beneficiile aduse de sinergiile 
dintre FEDER, FSE și FEADR; este de 
părere că ar trebui să existe o flexibilitate 
mai mare în ceea ce privește susținerea 
măsurilor gen FSE în cadrul programelor 
FEDER și că armonizarea normelor și a 
procedurilor ar duce la simplificarea 
sistemelor de execuție și ar încuraja 
participarea potențialilor beneficiari la 
programele cofinanțate ale UE; amintește, 
în acest context, de potențialul pe care îl 
reprezintă finanțarea încrucișată, care nu 
este încă exploatat pe deplin;

8. subliniază beneficiile aduse de sinergiile 
dintre FEDER, FSE și FEADR, dar și de 
FED, având în vedere că anumite regiuni 
europene se află în vecinătatea țărilor 
ACP; este de părere că ar trebui să existe o 
flexibilitate mai mare în ceea ce privește 
susținerea măsurilor gen FSE în cadrul 
programelor FEDER și că armonizarea 
normelor și a procedurilor ar duce la 
simplificarea sistemelor de execuție și ar 
încuraja participarea potențialilor 
beneficiari la programele cofinanțate ale 
UE; amintește, în acest context, de 
potențialul pe care îl reprezintă finanțarea 
încrucișată, care nu este încă exploatat pe 
deplin;

Or. fr

Amendamentul 67
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază importanța anumitor 
reforme pentru creșterea capacității de 
absorbție în unele state membre și, prin 
urmare, necesitatea ca acestea să fie 
negociate de Comisie și respectivele state 
membre în momentul definirii 
contractului de parteneriat de dezvoltare 
și investiții, astfel încât să devină o 
condiție obligatorie pentru state; insistă 
cu precădere asupra importanței 
descentralizării și a conferirii de 
competențe autorităților regionale și 
locale;

Or. en

Amendamentul 68
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită statele membre să depună în 
continuare eforturi pentru a atrage și a 
păstra personal calificat care să gestioneze 
fondurile UE;

10. invită statele membre și Comisia, în 
colaborare cu autoritățile locale și 
regionale, să promoveze formarea de 
personal de calitate care să gestioneze 
fondurile UE;

Or. fr

Amendamentul 69
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită statele membre să depună în 10. invită statele membre să depună în 
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continuare eforturi pentru a atrage și a 
păstra personal calificat care să gestioneze 
fondurile UE;

continuare eforturi pentru a atrage, a forma 
corespunzător și a păstra personal calificat 
care să gestioneze fondurile UE și pentru a 
evita înlocuirea acestuia doar din motive 
politice;

Or. en

Amendamentul 70
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită statele membre să depună în 
continuare eforturi pentru a atrage și a 
păstra personal calificat care să gestioneze 
fondurile UE;

10. invită statele membre să depună în 
continuare eforturi pentru a atrage, a forma
și a păstra personal calificat care să 
gestioneze fondurile UE;

Or. fr

Amendamentul 71
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită statele membre să depună în 
continuare eforturi pentru a atrage și a 
păstra personal calificat care să gestioneze 
fondurile UE;

10. invită statele membre să depună în 
continuare eforturi pentru a atrage și a 
păstra personal calificat care să gestioneze 
fondurile UE; solicită o mai mare atenție 
în managementul resurselor umane, 
având în vedere investițiile în dezvoltarea 
expertizei acestora, realizată de cele mai 
multe ori din fonduri europene;

Or. ro
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Amendamentul 72
Heide Rühle

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită statele membre să depună în 
continuare eforturi pentru a atrage și a 
păstra personal calificat care să gestioneze 
fondurile UE;

10. invită statele membre să depună în 
continuare eforturi pentru a atrage și a 
păstra personal calificat care să gestioneze 
fondurile UE; reamintește posibilitățile de 
utilizare de fonduri din cadrul FSE și a 
asistenței tehnice pentru crearea 
capacităților necesare punerii în aplicare 
și monitorizării programelor;

Or. de

Amendamentul 73
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită statele membre să depună în 
continuare eforturi pentru a atrage și a 
păstra personal calificat care să gestioneze 
fondurile UE;

10. invită statele membre să depună în 
continuare eforturi pentru a atrage și a 
păstra personal calificat care să gestioneze 
fondurile UE; subliniază importanța 
ghișeelor unice la nivel descentralizat în 
asistarea partenerilor programului;

Or. en

Amendamentul 74
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. invită Comisia să sporească asistența 
pe care o acordă statelor membre ale 
căror rate de absorbție, fiind sub media 
UE, indică o lipsă a capacității de 
absorbție; consideră că asistența sporită și 
cooperarea strânsă ar trebui să continue 
cel puțin până când țările în cauză ajung 
la un nivel de expertiză suficient pentru a 
produce rezultate fără ajutor extern 
special;

Or. en

Amendamentul 75
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită statele membre să înființeze 
forumuri sau rețele de schimb între 
structurile lor de punere în aplicare pentru 
a discuta despre experiențe și dificultăți și 
pentru a face schimb de bune practici; 
invită statele membre să susțină, de 
asemenea, beneficiarii în ceea ce privește 
respectarea cerințelor mai stricte în materie 
de control, acordându-le sprijin;

11. invită statele membre să înființeze 
forumuri sau rețele de schimb între 
structurile lor de punere în aplicare pentru 
a discuta despre experiențe și dificultăți și 
pentru a face schimb de bune practici; 
invită statele membre să susțină, de 
asemenea, beneficiarii în ceea ce privește 
respectarea cerințelor mai stricte în materie 
de control, acordându-le sprijin; propune 
utilizarea unui procent din sumele alocate 
programelor operaționale de asistență 
tehnică pentru astfel de acțiuni;

Or. ro

Amendamentul 76
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită statele membre să înființeze 
forumuri sau rețele de schimb între 
structurile lor de punere în aplicare pentru 
a discuta despre experiențe și dificultăți și 
pentru a face schimb de bune practici;
invită statele membre să susțină, de 
asemenea, beneficiarii în ceea ce privește 
respectarea cerințelor mai stricte în materie 
de control, acordându-le sprijin;

11. invită statele membre să înființeze 
forumuri sau rețele de schimb între 
structurile lor de punere în aplicare pentru 
a discuta despre experiențe și dificultăți și 
pentru a face schimb de bune practici;
invită statele membre să susțină, de 
asemenea, beneficiarii în ceea ce privește 
respectarea cerințelor mai stricte în materie 
de control, acordându-le sprijin, în special 
prin folosirea de credite de asistență 
tehnică pentru a forma și asista actorii 
economici și sociali care ar putea să 
beneficieze de fonduri;

Or. fr

Amendamentul 77
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. reamintește importanța programelor 
de cooperare interregională și a 
programelor precum INTERACT și 
URBACT pentru identificarea și 
diseminarea bunelor practici și pentru 
formarea actorilor politici și 
administrativi în scopul utilizării optime a 
fondurilor; solicită ca acțiunile de 
promovare a amenajării teritoriului și a 
utilizării eficiente a fondurilor să devină 
eligibile pentru obținerea de credite în 
temeiul pilonului „cooperare 
interregională” al obiectivului de 
cooperare teritorială;

Or. fr
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Amendamentul 78
Michael Theurer

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. sugerează crearea unei platforme 
online prin intermediul căreia 
beneficiarii, părțile interesate locale și 
regionale și instituțiile guvernamentale să 
facă schimb de informații cu privire la 
bune practici, obstacole, probleme și 
posibile soluții la acestea;

Or. en

Amendamentul 79
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
 Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să analizeze care sunt 
posibilitățile de introducere a unor sisteme 
informatice și de comunicații armonizate, 
ținând seama de diferențele dintre 
sistemele de gestiune și de control ale 
statelor membre;

13. invită Comisia să analizeze care sunt 
modalitățile de creare a unor sisteme 
informatice și de comunicații armonizate, 
ținând seama de diferențele dintre 
sistemele de gestiune și de control ale 
statelor membre;

Or. cs

Amendamentul 80
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să analizeze care sunt 
posibilitățile de introducere a unor sisteme 

13. invită Comisia să analizeze care sunt 
posibilitățile de introducere a unor sisteme 
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informatice și de comunicații armonizate, 
ținând seama de diferențele dintre 
sistemele de gestiune și de control ale 
statelor membre;

informatice și de comunicații armonizate, 
ținând seama de diferențele dintre 
sistemele de gestiune și de control ale 
statelor membre; solicită, în acest sens,
punerea în aplicare a unui program 
informatic uniform pentru monitorizarea 
utilizării fondurilor în cadrul programelor 
de cooperare teritorială;

Or. fr

Amendamentul 81
Michael Theurer

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. invită Comisia să prezinte cel puțin 
un raport anual care să conțină 
informații referitoare la absorbția 
fondurilor regionale și structurale în 
fiecare regiune, raport care îi va permite 
Parlamentului European să monitorizeze 
punerea în aplicare a politicii de 
coeziune;

Or. en

Amendamentul 82
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. invită Comisia să folosească 
sistemele de informare și comunicare 
pentru a dezvolta un sistem de alertă 
timpurie cu privire la absorbția fondurilor 
și să raporteze în mod regulat Consiliului 
European și Parlamentului European;
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Or. en

Amendamentul 83
Juozas Imbrasas

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. invită Comisia să coopereze în mod 
activ cu BEI, în special la elaborarea 
unor inițiative comune destinate să 
sporească eficiența și eficacitatea politicii 
de coeziune și să consolideze impactul 
fondurilor structurale prin garantarea 
unui ajutor pentru finanțarea IMM-
urilor;

Or. lt

Amendamentul 84
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. invită Comisia să coopereze în mod 
activ cu BEI, în special la elaborarea 
unor inițiative comune destinate să 
sporească eficiența și eficacitatea politicii 
de coeziune și să consolideze impactul 
fondurilor structurale prin garantarea 
unui ajutor pentru finanțarea IMM-
urilor;

Or. lt

Amendamentul 85
Lambert van Nistelrooij
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Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. observă că înființarea „parteneriatelor
public-private” este adesea o procedură 
lungă și anevoioasă, dar consideră totuși 
că „parteneriatele public-private” 
pregătite cu mult timp înainte ar putea să 
contribuie la creșterea capacității de 
absorbție și la rezolvarea problemelor 
legate de cofinanțare;

14. consideră că „parteneriatele public-
privat” de la nivel regional și local 
pregătite cu mult timp înainte și în 
conformitate cu Strategia UE 2020 vor 
contribui la creșterea capacității de 
absorbție și la rezolvarea problemelor 
legate de cofinanțare;

Or. en

Amendamentul 86
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. observă că înființarea „parteneriatelor 
public-private” este adesea o procedură 
lungă și anevoioasă, dar consideră totuși că 
„parteneriatele public-private” pregătite cu 
mult timp înainte ar putea să contribuie la 
creșterea capacității de absorbție și la 
rezolvarea problemelor legate de 
cofinanțare;

14. observă că înființarea „parteneriatelor 
public-privat” este adesea o procedură 
lungă și anevoioasă, dar consideră totuși 
că, datorită flexibilității lor sporite,
„parteneriatele public-private” pregătite cu 
mult timp înainte ar putea să contribuie la 
creșterea capacității de absorbție și la 
rezolvarea problemelor legate de 
cofinanțare;

Or. es

Amendamentul 87
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 14
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. observă că înființarea ’parteneriatelor 
public-private’ este adesea o procedură 
lungă și anevoioasă, dar consideră totuși că 
’parteneriatele public-private’ pregătite cu 
mult timp înainte ar putea să contribuie la 
creșterea capacității de absorbție și la 
rezolvarea problemelor legate de 
cofinanțare;;

14. observă că înființarea ’parteneriatelor 
public-privat’ este adesea o procedură 
lungă și anevoioasă, dar consideră totuși că 
’parteneriatele public-private’ pregătite cu 
mult timp înainte ar putea să contribuie la 
creșterea capacității de absorbție și la 
rezolvarea problemelor legate de 
cofinanțare; recomandă statelor membre 
să clarifice și să simplifice legislația 
națională astfel încât să facă posibile 
aceste parteneriate;

Or. ro

Amendamentul 88
Heide Rühle

Propunere de rezoluție
Alineatul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. observă că înființarea „parteneriatelor 
public-private” este adesea o procedură 
lungă și anevoioasă, dar consideră totuși că 
„parteneriatele public-private” pregătite cu 
mult timp înainte ar putea să contribuie la 
creșterea capacității de absorbție și la 
rezolvarea problemelor legate de 
cofinanțare;

14. observă că înființarea „parteneriatelor 
public-privat” este adesea o procedură 
lungă și anevoioasă, dar consideră totuși că 
„parteneriatele public-private” pregătite cu 
mult timp înainte ar putea să contribuie la 
creșterea capacității de absorbție și la 
rezolvarea problemelor legate de 
cofinanțare; subliniază că trebuie să se 
garanteze controlul democratic al 
parteneriatelor public-privat;

Or. de

Amendamentul 89
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. invită Comisia să se asigure că există 
bazele legislative necesare pentru 
realizarea proiectelor PPP și să 
examineze eficiența acestora și, după caz, 
să recomande statelor membre care nu au 
adoptat încă astfel de dispoziții să 
elaboreze și să adopte, cât mai curând 
posibil, pentru a permite mobilizarea 
creditelor provenite din fondurile 
structurale și de coeziune în beneficiul 
proiectelor PPP în următoarea perioadă 
de programare, proceduri care facilitează 
punerea în aplicare eficientă a acestor 
proiecte la nivel regional și local;

Or. cs

Amendamentul 90
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază faptul că majoritatea 
IMM-urilor și, mai ales, întreprinderile 
mici și microîntreprinderile nu pot avea 
acces pe cont propriu la oportunitățile 
oferite de fondurile structurale din cauza 
constrângerilor administrative și 
financiare actuale și că acestea au nevoie 
de sprijin și consiliere din partea 
organizațiilor care le reprezintă la nivel 
regional și național; consideră că 
simplificarea normelor și a procedurilor 
este o condiție sine qua non care 
facilitează accesul acestora la fondurile 
structurale; solicită ca „Small Business 
Act”(Actul privind întreprinderile mici ) și 
principiile acestuia „Gândiți mai întâi la 
scară mică”, „o singură dată” și 
principiul proporționalității trebuie să se 
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aplice la fiecare nivel decizional pentru 
definirea priorităților de investiții și 
elaborarea procedurilor de gestionare, 
audit și control, cu scopul de a garanta o 
mai bună absorbție a fondurilor;

Or. fr

Amendamentul 91
Heide Rühle

Propunere de rezoluție
Alineatul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită statele membre să informeze pe 
deplin cetățenii și autoritățile regionale și 
locale cu privire la posibilitățile de 
finanțare, la eligibilitatea pentru 
cofinanțare prin fondurile structurale și de 
coeziune, la normele privind cofinanțarea 
și la normele privind rambursarea și să le 
comunice acestora unde pot găsi cereri de 
ofertă;

15. subliniază importanța partenerilor 
pentru capacitatea de absorbție a 
fondurilor; invită statele membre să 
informeze pe deplin cetățenii și autoritățile 
regionale și locale cu privire la 
posibilitățile de finanțare, la eligibilitatea 
pentru cofinanțare prin fondurile 
structurale și de coeziune, la normele 
privind cofinanțarea și la normele privind 
rambursarea, să le comunice acestora unde 
pot găsi cereri de ofertă și să le susțină 
angajamentul privind utilizarea 
posibilităților de finanțare;

Or. de

Amendamentul 92
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, 
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită statele membre să informeze pe 
deplin cetățenii și autoritățile regionale și 
locale cu privire la posibilitățile de 

15. invită statele membre să informeze pe 
deplin și să sprijine cetățenii, 
reprezentanții societății civile și 
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finanțare, la eligibilitatea pentru 
cofinanțare prin fondurile structurale și de 
coeziune, la normele privind cofinanțarea 
și la normele privind rambursarea și să le 
comunice acestora unde pot găsi cereri de 
ofertă;

autoritățile regionale și locale cu privire la 
posibilitățile de finanțare, la eligibilitatea 
pentru cofinanțare prin fondurile 
structurale și de coeziune, la normele 
privind cofinanțarea și la normele privind 
rambursarea și să le comunice acestora 
unde pot găsi cereri de ofertă;

Or. fr

Amendamentul 93
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază efectele pozitive ale 
utilizării instrumentelor financiare 
furnizate de Banca Europeană de 
Investiții, precum Jessica, în cazul cărora 
perioada de finanțare (N+2, N+3) poate fi 
mai lungă;

Or. en

Amendamentul 94
Peter Simon, Kerstin Westphal, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Propunere de rezoluție
Alineatul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. menționează din nou că guvernanța pe 
mai multe niveluri și principiul 
parteneriatului sunt elemente-cheie în ceea 
ce privește eficiența programelor 
operaționale și o capacitate de absorbție 
ridicată; recomandă statelor membre să 
aplice cu consecvență principiul 
parteneriatului și al transparenței, punând, 
totodată, în aplicare programele 

16. menționează din nou că guvernanța pe 
mai multe niveluri și principiul 
parteneriatului sunt elemente-cheie în ceea 
ce privește eficiența programelor 
operaționale și o capacitate de absorbție 
ridicată; solicită statelor membre să aplice 
cu consecvență principiul parteneriatului și 
al transparenței, elaborând și punând, 
totodată, în aplicare programele 
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operaționale, și să implice de la început 
nivelurile subnaționale în definirea 
priorităților în materie de investiții, în 
procesul decizional în sine și în punerea
în aplicare a programelor;

operaționale, și să implice de la început 
nivelurile regionale și locale în mod 
obligatoriu, global și durabil în toate 
fazele de elaborare și de punere în aplicare 
a programelor operaționale;

Or. de

Amendamentul 95
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, 
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. menționează din nou că guvernanța pe 
mai multe niveluri și principiul 
parteneriatului sunt elemente-cheie în ceea 
ce privește eficiența programelor 
operaționale și o capacitate de absorbție 
ridicată; recomandă statelor membre să 
aplice cu consecvență principiul 
parteneriatului și al transparenței, punând, 
totodată, în aplicare programele 
operaționale, și să implice de la început 
nivelurile subnaționale în definirea 
priorităților în materie de investiții, în 
procesul decizional în sine și în punerea în 
aplicare a programelor;

16. menționează din nou că guvernanța pe 
mai multe niveluri și principiul 
parteneriatului sunt elemente-cheie în ceea 
ce privește eficiența programelor 
operaționale și o capacitate de absorbție 
ridicată; recomandă statelor membre, 
respectând principiul subsidiarității și 
principiul autonomiei instituționale a 
acestora, să aplice cu consecvență 
principiul parteneriatului și al 
transparenței, punând, totodată, în aplicare 
programele operaționale, și să implice de la 
început actorii economici și sociali și 
autoritățile subnaționale în definirea 
priorităților în materie de investiții, în 
procesul decizional în sine și în punerea în 
aplicare a programelor, precum și în 
evaluarea acestora;

Or. fr

Amendamentul 96
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 16
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. menționează din nou că guvernanța pe 
mai multe niveluri și principiul 
parteneriatului sunt elemente-cheie în ceea 
ce privește eficiența programelor 
operaționale și o capacitate de absorbție 
ridicată; recomandă statelor membre să 
aplice cu consecvență principiul 
parteneriatului și al transparenței, punând, 
totodată, în aplicare programele 
operaționale, și să implice de la început 
nivelurile subnaționale în definirea 
priorităților în materie de investiții, în 
procesul decizional în sine și în punerea în 
aplicare a programelor;

16. menționează din nou că mecanismele 
de guvernanță pe mai multe niveluri și 
principiul parteneriatului sunt elemente-
cheie în ceea ce privește eficiența
programelor operaționale și o capacitate de 
absorbție ridicată; recomandă statelor 
membre să aplice cu consecvență principiul 
parteneriatului și al transparenței, punând, 
totodată, în aplicare programele 
operaționale, și să implice de la început, în 
mod ferm și lipsit de ambiguitate sau 
circumspecție, nivelurile subnaționale în 
definirea și conceperea priorităților în 
materie de investiții, în procesul decizional 
general în sine și în punerea în aplicare 
ulterioară a programelor;

Or. es

Amendamentul 97
Michael Theurer

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. menționează din nou că guvernanța pe 
mai multe niveluri și principiul 
parteneriatului sunt elemente-cheie în ceea 
ce privește eficiența programelor 
operaționale și o capacitate de absorbție 
ridicată; recomandă statelor membre să 
aplice cu consecvență principiul 
parteneriatului și al transparenței, punând, 
totodată, în aplicare programele 
operaționale, și să implice de la început 
nivelurile subnaționale în definirea 
priorităților în materie de investiții, în 
procesul decizional în sine și în punerea în 
aplicare a programelor;

16. menționează din nou că guvernanța pe 
mai multe niveluri și principiul 
parteneriatului sunt elemente-cheie în ceea 
ce privește eficiența programelor 
operaționale și o capacitate de absorbție 
ridicată; recomandă statelor membre să 
aplice cu consecvență principiul 
parteneriatului și al transparenței, punând, 
totodată, în aplicare programele 
operaționale, și să implice de la început 
nivelurile regionale și locale și societatea 
civilă în definirea priorităților în materie de 
investiții, în procesul decizional în sine și 
în punerea în aplicare a programelor;

Or. en
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Amendamentul 98
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. invită Comisia să organizeze o 
dezbatere mai deschisă cu privire la 
măsurile preconizate pentru accelerarea 
absorbției fondurilor structurale și de 
coeziune; în acest sens, Comitetul 
Regiunilor ar putea fi invitat să prezinte
un aviz anual referitor la capacitatea de 
absorbție a tuturor statelor membre;

Or. en


