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Amendamentul 1
László Surján

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că o politică de coeziune 
puternică și finanțată corespunzător 
reprezintă un instrument eficace și eficient 
pentru realizarea Strategiei UE până în
2020, datorită programelor sale de 
dezvoltare pe termen lung, sistemului 
administrativ descentralizat și includerii 
priorităților UE pentru dezvoltarea 
durabilă;

1. subliniază rolul esențial al politicii de 
coeziune, drept instrument-cheie pentru 
Europa 2020, consideră că o politică de 
coeziune puternică și finanțată 
corespunzător reprezintă un instrument 
eficace și eficient pentru realizarea 
obiectivelor europene pentru 2020, 
datorită programelor sale de dezvoltare pe 
termen lung, dimensiunii bugetare și 
sistemului administrativ descentralizat; 
pledează, în conformitate cu raportul 
Comisiei privind provocările politice 
pentru menținerea în următorul CFM a
cel puțin aceluiași nivel de finanțare ca și 
până în 2013;

Or. en

Amendamentul 2
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că o politică de coeziune 
puternică și finanțată corespunzător 
reprezintă un instrument eficace și eficient 
pentru realizarea Strategiei UE până în 
2020, datorită programelor sale de 
dezvoltare pe termen lung, sistemului 
administrativ descentralizat și includerii 
priorităților UE pentru dezvoltarea 
durabilă;

1. consideră că o politică de coeziune 
puternică și finanțată corespunzător 
reprezintă un instrument eficace și eficient 
pentru realizarea Strategiei UE până în 
2020, datorită programelor sale de 
dezvoltare pe termen lung, sistemului 
administrativ descentralizat și includerii 
priorităților UE pentru dezvoltarea 
durabilă; subliniază, în această privință, 
importanța implicării regiunilor în 
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atingerea obiectivelor UE pentru 2020;

Or. en

Amendamentul 3
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că o politică de coeziune 
puternică și finanțată corespunzător 
reprezintă un instrument eficace și eficient 
pentru realizarea Strategiei UE până în 
2020, datorită programelor sale de 
dezvoltare pe termen lung, sistemului 
administrativ descentralizat și includerii 
priorităților UE pentru dezvoltarea 
durabilă;

1. consideră că o politică de coeziune 
puternică și finanțată corespunzător 
reprezintă un instrument eficace și eficient 
pentru realizarea Strategiei UE până în 
2020, precum și pentru prevenirea 
viitoarelor crize economico-financiare,
datorită programelor sale de dezvoltare pe 
termen lung, sistemului administrativ 
descentralizat și includerii priorităților UE 
pentru dezvoltarea durabilă;

Or. ro

Amendamentul 4
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește că politica de coeziune se 
bazează pe acceptarea sa generalizată, pe 
coerența abordării și pe robustețea 
finanțării; 

Or. es

Amendamentul 5
Michail Tremopoulos
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Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. salută punctul de vedere exprimat de 
Comisie în comunicarea privind analiza 
anuală a creșterii, conform căreia 
subvențiile dăunătoare ar trebui 
eliminate;

__________________
1 COM(2011)0011.

Or. en

Amendamentul 6
László Surján

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că politica regională
dispune de o metodologie consolidată 
pentru o abordare integrată și oferă un 
sistem de orientare pe deplin elaborat 
pentru mobilizarea investițiilor la fața 
locului, care ar putea sprijini în mod 
adecvat coordonarea politicilor economice;

2. subliniază faptul că, datorită abordării 
guvernanței pe mai multe niveluri,
politica regională dispune de o 
metodologie consolidată pentru integrarea 
actorilor locali și, prin urmare, oferă un 
sistem de orientare pe deplin elaborat 
pentru mobilizarea investițiilor la fața 
locului; observă că acest fapt ar putea 
sprijini în mod adecvat coordonarea 
politicilor economice și dezvoltarea unor 
sinergii sporite între bugetul UE și 
bugetele statelor membre;

Or. en

Amendamentul 7
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că politica regională 
dispune de o metodologie consolidată 
pentru o abordare integrată și oferă un 
sistem de orientare pe deplin elaborat 
pentru mobilizarea investițiilor la fața 
locului, care ar putea sprijini în mod 
adecvat coordonarea politicilor economice;

2. subliniază faptul că politica regională 
dispune de o metodologie consolidată 
pentru o abordare integrată și oferă un 
sistem de orientare pe deplin elaborat 
pentru mobilizarea investițiilor și 
stimularea unor noi inițiative la fața 
locului, care ar putea sprijini în mod 
adecvat coordonarea politicilor economice;

Or. en

Amendamentul 8
Peter Simon, Michael Theurer

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că politica regională 
dispune de o metodologie consolidată 
pentru o abordare integrată și oferă un 
sistem de orientare pe deplin elaborat 
pentru mobilizarea investițiilor la fața 
locului, care ar putea sprijini în mod 
adecvat coordonarea politicilor economice;

2. subliniază faptul că politica regională 
dispune de o metodologie consolidată 
pentru o abordare integrată și oferă un 
sistem de orientare pe deplin elaborat 
pentru mobilizarea investițiilor la fața 
locului, care ar putea sprijini în mod 
adecvat coordonarea politicilor economice; 
solicită, prin urmare, Comisiei Europene 
să prezinte propuneri concrete privind 
modul în care fondurile structurale pot fi 
utilizate în acest scop în cadrul 
programelor operaționale;

Or. de

Amendamentul 9
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că politica regională 
dispune de o metodologie consolidată 
pentru o abordare integrată și oferă un 
sistem de orientare pe deplin elaborat 
pentru mobilizarea investițiilor la fața 
locului, care ar putea sprijini în mod 
adecvat coordonarea politicilor 
economice; 

2. subliniază faptul că politica regională 
dispune de o metodologie consolidată 
pentru o abordare integrată și oferă un 
sistem de orientare pe deplin elaborat 
pentru mobilizarea investițiilor la fața 
locului, care ar putea sprijini în mod 
adecvat eficacitatea politicilor economice; 

Or. el

Amendamentul 10
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că politica regională 
dispune de o metodologie consolidată 
pentru o abordare integrată și oferă un 
sistem de orientare pe deplin elaborat
pentru mobilizarea investițiilor la fața 
locului, care ar putea sprijini în mod 
adecvat coordonarea politicilor economice;

2. subliniază faptul că politica regională 
dispune de o metodologie consolidată 
pentru o abordare integrată și oferă un 
sistem de orientare pe deplin fiabil, pentru 
mobilizarea investițiilor la fața locului, 
care ar putea sprijini în mod adecvat 
coordonarea politicilor economice;

Or. fr

Amendamentul 11
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că este esențial ca politica 
de coeziune să joace un rol în depășirea 
provocărilor de reducere a dezechilibrelor 
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structurale și a diferențelor de 
competitivitate interne, subliniind 
importanța adaptării politicilor la 
condițiile specifice din regiuni, pentru a 
maximiza potențialul acestora și a le 
atenua handicapurile;

Or. pt

Amendamentul 12
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. regretă lipsa de ambiție a obiectivelor 
naționale, concentrarea excesivă asupra 
rezultatelor pe termen scurt și progresele 
insuficiente înregistrate de UE în
majoritatea domeniilor în ceea ce privește 
obiectivele principale convenite de
Consiliul European;

3. reamintește că, în majoritatea 
domeniilor, obiectivele cheie stabilite de 
Consiliul European sunt departe de a fi 
atinse; de aceea, regretă lipsa de ambiție a 
obiectivelor naționale, axate excesiv pe 
obținerea de rezultate pe termen scurt și,
în acest context, rolul insuficient al UE în 
impulsionarea obiectivelor structurale 
care să garanteze creșterea pe termen 
lung;

Or. es

Amendamentul 13
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. regretă lipsa de ambiție a obiectivelor
naționale, concentrarea excesivă asupra 
rezultatelor pe termen scurt și progresele 
insuficiente înregistrate de UE în 
majoritatea domeniilor în ceea ce privește 
obiectivele principale convenite de 

3. solicită statelor membre să stabilească 
obiective naționale mai ambițioase și să 
acorde mai puțină importanță rezultatelor 
pe termen scurt, întrucât progresele 
înregistrate de UE în majoritatea 
domeniilor în ceea ce privește obiectivele 
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Consiliul European; principale convenite de Consiliul European 
sunt insuficiente; regretă faptul că statele 
membre utilizează metode diferite pentru 
stabilirea obiectivelor naționale și solicită 
Comisiei să examineze posibilitatea 
elaborării unor linii directoare în acest 
domeniu;

Or. lt

Amendamentul 14
László Surján

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. regretă lipsa de ambiție a obiectivelor 
naționale, concentrarea excesivă asupra 
rezultatelor pe termen scurt și progresele 
insuficiente înregistrate de UE în 
majoritatea domeniilor în ceea ce privește 
obiectivele principale convenite de 
Consiliul European;

3. regretă lipsa de ambiție a obiectivelor 
naționale, concentrarea excesivă asupra 
rezultatelor pe termen scurt și progresele 
insuficiente înregistrate de UE în 
majoritatea domeniilor în ceea ce privește 
obiectivele principale convenite de 
Consiliul European; solicită includerea 
priorităților politicii de coeziune în 
dezbaterea structurată și prealabilă 
privind orientările bugetare anuale, prin 
intermediul unor evaluări de impact ex-
ante și a planificării de politici e și a 
întocmirii de proiecte în funcție de 
rezultate;

Or. en

Amendamentul 15
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. regretă lipsa de ambiție a obiectivelor 3. regretă lipsa de ambiție a obiectivelor 
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naționale, concentrarea excesivă asupra 
rezultatelor pe termen scurt și progresele 
insuficiente înregistrate de UE în 
majoritatea domeniilor în ceea ce privește 
obiectivele principale convenite de 
Consiliul European;

naționale, concentrarea excesivă asupra 
rezultatelor pe termen scurt și progresele 
insuficiente înregistrate de UE în 
majoritatea domeniilor în ceea ce privește 
obiectivele principale convenite de 
Consiliul European; subliniază că este 
necesară intensificarea eforturilor depuse 
în vederea atingerii obiectivelor în 
domeniile ocupării forței de muncă, 
cercetării și dezvoltării, eficienței 
energetice, educației terțiare și sărăciei;

Or. en

Amendamentul 16
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. regretă lipsa de ambiție a obiectivelor 
naționale, concentrarea excesivă asupra 
rezultatelor pe termen scurt și progresele 
insuficiente înregistrate de UE în 
majoritatea domeniilor în ceea ce privește 
obiectivele principale convenite de 
Consiliul European;

3. regretă lipsa de ambiție a obiectivelor 
naționale, concentrarea excesivă asupra 
rezultatelor pe termen scurt și progresele 
insuficiente înregistrate de statele membre 
ale UE în majoritatea domeniilor în ceea ce 
privește obiectivele principale convenite de 
Consiliul European; 

Or. el

Amendamentul 17
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. evidențiază importanța îmbunătățirii 
competitivității pentru numeroase state 
membre în vederea corectării
dezechilibrelor macroeconomice; 
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Or. fr

Amendamentul 18
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește rolul important al politicii 
regionale în dezvoltarea programelor 
naționale în cadrul semestrului european, 
îndeosebi prin intermediul stabilirii 
obiectivelor și al determinării acțiunilor 
de natură să consolideze coeziunea
economică, socială și teritorială;

Or. el

Amendamentul 19
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că acest lucru reprezintă o 
justificare pentru a consolida, în cadrul 
orientării politicii structurale, potențialele 
și părțile interesate regionale (nu doar cele 
naționale);

4. consideră necesară orientarea coeziunii
pentru a consolida potențialele și părțile 
interesate regionale (nu doar cele 
naționale); consideră că este necesară o
consolidare a potențialul regional în 
coordonare cu cel național pentru ca
politica de coeziune să apară din nou ca 
un element determinant pentru obținerea 
sinergiilor necesare; 

Or. es

Amendamentul 20
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază rolul politicii de coeziune în 
punerea în aplicare a obiectivelor 
europene de dezvoltare și în asigurarea 
disciplinei fiscale; sprijină în acest 
context procesul decizional pe mai multe 
niveluri și responsabilitatea pe mai multe 
niveluri cu privire la disciplina fiscală;

Or. el

Amendamentul 21
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază faptul că o dimensiune 
teritorială mai puternică a strategiei, ținând 
seama de caracteristicile și de diferitele 
niveluri de dezvoltare ale regiunilor 
europene, cu implicarea directă a 
autorităților și partenerilor regionali și 
locali în planificarea și aplicarea 
programelor relevante, va conduce la o mai 
mare asumare a obiectivelor acesteia la 
toate nivelurile și va asigura o 
conștientizare mai bună a obiectivelor și 
rezultatelor la fața locului;

5. subliniază faptul că Strategia Europa 
2020 trebuie să dispună de o dimensiune 
teritorială mai puternică; în acest sens, 
consideră că, ținând seama de 
caracteristicile și de diferitele niveluri de 
dezvoltare ale regiunilor europene, 
implicarea directă a autorităților și 
partenerilor regionali și locali în 
planificarea și aplicarea programelor 
relevante va conduce la o mai mare 
asumare a obiectivelor acesteia la toate 
nivelurile și va asigura o conștientizare mai 
bună a obiectivelor și rezultatelor la fața 
locului;

Or. es

Amendamentul 22
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază faptul că o dimensiune 
teritorială mai puternică a strategiei, ținând 
seama de caracteristicile și de diferitele 
niveluri de dezvoltare ale regiunilor 
europene, cu implicarea directă a 
autorităților și partenerilor regionali și 
locali în planificarea și aplicarea 
programelor relevante, va conduce la o mai 
mare asumare a obiectivelor acesteia la 
toate nivelurile și va asigura o 
conștientizare mai bună a obiectivelor și 
rezultatelor la fața locului;

5. subliniază faptul că o dimensiune 
teritorială mai puternică a Strategiei
Europa 2020, ținând seama de 
caracteristicile și de diferitele niveluri de 
dezvoltare ale regiunilor europene, cu 
implicarea directă a autorităților și 
partenerilor regionali și locali în 
planificarea și aplicarea programelor 
relevante, va conduce la o mai mare 
asumare a obiectivelor acesteia la toate 
nivelurile și va asigura o mai bună
contribuție a administrațiilor locale și 
regionale la eficacitatea politicilor 
naționale; 

Or. el

Amendamentul 23
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită statele membre să implice mai 
îndeaproape parlamentele naționale, 
partenerii sociali, autoritățile regionale și 
locale, precum și societatea civilă în 
elaborarea programelor naționale de 
reformă, consultând aceste părți în mod 
regulat;

6. invită statele membre și regiunile
acestora să implice mai îndeaproape 
parlamentele naționale și regionale, 
partenerii sociali, autoritățile publice, 
precum și societatea civilă în elaborarea 
programelor naționale de reformă, 
consultând aceste părți în mod regulat; 
evidențiază, în acest sens, angajamentul 
asumat în timp util de Comitetul 
Regiunilor, în calitate de platformă de 
coordonare între regiuni, pentru a le 
determina pe acestea să prezinte rapoarte 
cu privire la situația actuală a participării 
regionale și locale în cadrul semestrului 
european; 
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Or. en

Amendamentul 24
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită statele membre să implice mai 
îndeaproape parlamentele naționale, 
partenerii sociali, autoritățile regionale și 
locale, precum și societatea civilă în 
elaborarea programelor naționale de 
reformă, consultând aceste părți în mod 
regulat;

6. invită statele membre să implice mai 
îndeaproape parlamentele naționale, 
partenerii sociali, autoritățile regionale și 
locale, precum și societatea civilă în 
elaborarea programelor naționale de 
reformă, consultând aceste părți în mod 
regulat și contracarând impactul social al 
schimbărilor în curs de desfășurare;

Or. en

Amendamentul 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită statele membre să implice mai 
îndeaproape parlamentele naționale, 
partenerii sociali, autoritățile regionale și 
locale, precum și societatea civilă în 
elaborarea programelor naționale de 
reformă, consultând aceste părți în mod 
regulat;

6. invită statele membre să implice mai 
îndeaproape parlamentele naționale, 
partenerii sociali, autoritățile regionale și 
locale, precum și societatea civilă în 
elaborarea programelor naționale de 
reformă, de dezvoltare și de coeziune,
consultând aceste părți în mod regulat;

Or. el

Amendamentul 26
Lambert van Nistelrooij
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Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. constată că, în contextul semestrului 
european actual, regiunile și autoritățile 
locale au fost puțin implicate în 
dezvoltarea programelor naționale; 
solicită ca în cazul fiecărui stat membru 
să fie prevăzut în mod expres modul în 
care acestea vor fi implicate în proces în 
anul următor;

Or. nl

Amendamentul 27
Peter Simon, Michael Theurer

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. atrage atenția asupra faptului că 
Parlamentul European joacă un rol 
important în obținerea unei largi 
legitimități democratice; solicită, prin 
urmare, Comisiei Europene să implice pe 
deplin Parlamentul European și comisiile 
competente;

Or. de

Amendamentul 28
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază rolul important pe care l-ar 
putea juca Comitetul Regiunilor în 
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evaluarea și intensificarea semestrului 
european, dat fiind în special rolul său 
instituțional consolidat în temeiul
Tratatului de la Lisabona. 

Or. el


