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Amendamentul 1
Kerstin Westphal
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 12 și 13

Propunere de rezoluție
Considerentul D 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât statele membre au alocat, în 
cadrul programelor operaționale pentru 
2007-2013, 30 de miliarde de EUR din 
fondurile structurale destinate măsurilor 
din domeniul schimbărilor demografice, 
politica regională reprezentând un 
instrument esențial în abordarea acestor 
schimbări,

D. întrucât statele membre au alocat, în 
cadrul programelor operaționale pentru 
2007-2013, 30 de miliarde de EUR din 
fondurile structurale destinate măsurilor 
din domeniul schimbărilor demografice, 
iar autoritățile regionale și locale ocupă o 
poziție centrală în procesul de abordare a 
acestor schimbări, în care politica 
regională va fi astfel un instrument esențial 
printre mijloacele de acțiune ale UE,

Or. en

Amendamentul 2
Kerstin Westphal
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 18, 19, 20, 22, 23 și 24

Propunere de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. este de părere că schimbările 
demografice vor avea efecte foarte diferite 
de la o regiune la alta;

2. este de părere că schimbările 
demografice vor avea efecte foarte diferite 
de la o regiune la alta, în funcție de ritmul 
rapid sau lent al acestora și de situația 
regiunii în cauză ca regiune de imigrație 
netă sau cu o populație în scădere, astfel 
că necesită diferite strategii de ajustare și 
trebuie abordate într-un mod coordonat 
de către toate autoritățile europene, 
naționale și regionale; constată că 
calitatea vieții în regiunile cu o populație 
în scădere, îndeosebi în regiunile rurale, 
este definită diferit față de regiunile cu o 
populație în creștere și, prin urmare, 
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consideră că sunt necesare strategii de 
sprijin diferite; consideră că migrația 
forței de muncă accentuează efectele 
schimbărilor demografice și că 
îmbătrânirea populației este doar o fațetă 
a situației;

Or. en

Amendamentul 3
Radvilë Morkûnaitë-Mikulënienë
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 28, 100 și 115

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. consideră că FEDER și FSE pot 
contribui la abordarea ambelor provocări 
generate de schimbările demografice din 
UE, și anume creșterea numărului de 
persoane vârstnice și scăderea populației 
tinere; susține utilizarea fondurilor 
FEDER pentru a sprijini adaptarea 
locuințelor la necesitățile persoanelor 
vârstnice în vederea garantării unei înalte 
calități a vieții pentru o societate în curs 
de îmbătrânire; solicită statelor membre și 
regiunilor să utilizeze finanțarea 
disponibilă în cadrul FEDER și FSE 
pentru a sprijini familiile tinere; 

Or. en

Amendamentul 4
Kerstin Westphal
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 43 și 45

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită ca Comisia să considere 
schimbările demografice ca o „prioritate 
tematică”, care să constituie un element
în elaborarea viitoarei politici de coeziune; 
invită, de asemenea, Comisia să insiste 
asupra includerii acestui aspect la 
încheierea de parteneriate de investiții cu 
statele membre;

5. consideră că, prin aplicarea politicilor 
UE, se pot găsi soluții și sinergii comune, 
inclusiv în ceea ce privește schimbările 
demografice; solicită ca Comisia să 
considere schimbările demografice ca 
obiectiv orizontal în cadrul viitoarei 
politici de coeziune; invită, de asemenea, 
Comisia să insiste asupra includerii acestui 
aspect la încheierea de parteneriate de 
investiții cu statele membre;

Or. en

Amendamentul 5
Kerstin Westphal
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 46, 47, 48 și 43

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. încurajează statele membre și regiunile 
să țină mai bine seama decât în trecut de 
schimbările demografice și efectele 
acestora, ca priorități orizontale în cadrul 
programelor lor operaționale; 

6. încurajează statele membre și regiunile 
să țină mai bine seama decât în trecut de 
schimbările demografice și efectele 
acestora, ca obiective orizontale în 
elaborarea programelor-cadru strategice 
naționale (sau a oricăror documente 
corespondente) și în cadrul programelor 
lor operaționale; în acest sens, consideră 
că proiectele emblematice ale Strategiei 
Europa 2020, printre care parteneriatul 
privind îmbătrânirea activă și în condiții 
bune de sănătate, trebuie adaptate la 
preferințele partenerilor din cadrul 
acestor programe;

Or. en
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Amendamentul 6
Kerstin Westphal
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 53, 54, și 55

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. încurajează regiunile să folosească 
fondurile structurale pentru a aborda
provocările schimbărilor demografice și 
pentru a rămâne atractive pentru locuitorii 
lor, în scopul de a limita depopularea;

7. încurajează regiunile să folosească 
fondurile structurale pentru a contribui la 
abordarea provocărilor schimbărilor 
demografice și pentru a îmbunătăți accesul 
la serviciile sociale și administrative,
inclusiv în orașele și satele mici și 
îndepărtate, prin promovarea 
potențialului specific al fiecărei regiuni și 
prin consolidarea factorilor care îi 
determină pe oameni să vrea să rămână 
acolo;

Or. en

Amendamentul 7
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 52, 60 și 111

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. constată că orașele mici din regiunile 
care înregistrează o emigrație netă au un 
rol deosebit de important ca centre de 
servicii; solicită să se țină seama de
această funcție de ancorare în cadrul 
viitoarelor fonduri structurale, în special 
printr-o mai bună coordonare a FEADR 
cu FEDER și FSE; constată că 
depopularea rurală are efecte negative în 
lanț asupra regiunilor urbane și că 
regiunile rurale active din punct de vedere 
economic și social reprezintă un bun 
public, care ar trebui să fie recunoscut 
printr-un program de dezvoltare rurală cu 
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resurse adecvate; invită statele membre, 
regiunile și municipalitățile să pună la 
dispoziție o rețea completă și funcțională 
de servicii pentru locuitorii lor de toate 
vârstele, pentru a preveni exodul și 
depopularea rurală;

Or. en

Amendamentul 8
Kerstin Westphal
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 62 și 63

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că Fondul FEDER poate fi 
utilizat în scopul de a evita excluderea 
persoanelor în vârstă, de exemplu prin 
crearea de infrastructuri adaptate acestora;

9. subliniază că Fondul FEDER poate fi 
utilizat, de asemenea, în scopul de a evita 
excluderea persoanelor în vârstă, de 
exemplu prin crearea de infrastructuri și 
servicii destinate acestora și prin 
asigurarea accesibilității pentru toți;

Or. en

Amendamentul 9
Kerstin Westphal
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 65, 66 și 67

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că, în regiunile care cunosc 
deficite demografice, reamenajarea, 
respectiv demolarea urbană ar trebui 
sprijinite financiar; consideră că 
amenajarea urbană trebuie să răspundă mai 
bine modificărilor funcționale ale 
infrastructurilor, în special prin 
revitalizarea și reamenajarea zonelor 

10. consideră că, în regiunile care cunosc 
deficite demografice, strategiile de 
adaptare ar trebui sprijinite financiar; 
consideră că amenajarea urbană și 
regională trebuie să răspundă mai bine 
modificărilor funcționale ale 
infrastructurilor, în special prin 
revitalizarea și reamenajarea zonelor 
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centrale ale orașelor; centrale ale orașelor, un domeniu în care 
cooperarea cu partenerii privați este, de 
asemenea, importantă; reamintește faptul 
că una dintre prioritățile politicii urbane 
ar trebui să fie dezvoltarea urbanistică 
favorabilă persoanelor în vârstă;

Or. en

Amendamentul 10
Kerstin Westphal
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 79, 81 și 82

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. încurajează statele membre să adapteze 
serviciile sociale și de sănătate în funcție 
de nevoi și să aloce fonduri pentru a 
asigura în continuare îngrijire la domiciliu 
și asistență medicală completă persoanelor 
în vârstă;

13. încurajează statele membre să adapteze 
serviciile sociale și de sănătate în funcție 
de nevoile tuturor, îndeosebi ale familiilor
și copiilor, și să aloce fonduri pentru a 
asigura în continuare îngrijire la domiciliu 
și asistență medicală completă persoanelor 
în vârstă, indiferent de veniturile, vârsta și 
statutul social al acestora, pentru a se 
evita fenomenul de depopulare din zonele 
rurale și din regiunile periferice;

Or. en

Amendamentul 11
Kerstin Westphal
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 85, 86, 90, 87 și 91

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că investițiile publice în 
sistemele de îngrijire și sănătate sunt 
importante pentru coeziunea socială în 
Europa; invită statele membre să asigure 

14. consideră că investițiile publice în 
sistemele de îngrijire și sănătate sunt 
importante pentru coeziunea socială în 
Europa; invită statele membre să asigure 
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chiar și în zonele rurale îngrijiri medicale 
de calitate, de exemplu, prin clinici 
semimobile, și să utilizeze fondurile
structurale pentru promovarea unor măsuri 
adiționale în domeniul telemedicinii;

chiar și în zonele rurale îngrijiri medicale 
de calitate, de exemplu, prin clinici 
semimobile regionale de îngrijiri medicale 
și servicii de sănătate, pentru a permite 
combaterea „deșertificării medicale”, iar 
în regiunile frontaliere, prin 
intensificarea cooperării transfrontaliere 
între clinici și între actorii implicați, 
precum și prin luarea în considerare a 
posibilității de a utiliza fonduri structurale 
pentru promovarea unor măsuri adiționale 
în domeniul telemedicinii și al îngrijirilor 
de sănătate și pentru sprijinirea 
îmbătrânirii active; solicită Comisiei să 
găsească soluții inovatoare de sprijin 
financiar pentru astfel de acțiuni;

Or. en

Amendamentul 12
Kerstin Westphal
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 95, 96, 97, 98 și 99

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. avertizează asupra lipsei de personal 
calificat în sectorul îngrijirilor medicale; 
consideră că, pentru a asigura un nivel 
înalt al calității îngrijirilor, regiunile ar 
trebui să utilizeze fonduri FSE pentru 
formarea personalului în domeniu;

15. avertizează asupra dificultăților cu 
care se confruntă anumite regiuni în 
furnizarea de servicii de interes general, 
îndeosebi asupra lipsei de personal calificat 
în sectorul îngrijirilor medicale în anumite 
regiuni; consideră că, pentru a garanta un 
nivel înalt al calității îngrijirilor și pentru a 
crea noi locuri de muncă, aceste regiuni
ar trebui să elaboreze răspunsuri regionale 
specifice la nevoile și dificultățile 
furnizării de servicii și să utilizeze fonduri 
FSE pentru formarea personalului în 
domeniu, inclusiv prin programe de 
recalificare pentru șomeri; subliniază că 
aceasta ar însemna o contribuție directă 
la obiectivul UE 2020 de creare a mai 
multor locuri de muncă;
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Amendamentul 13
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 102, 104, 105, 106, 107, 108, 
109 și 110

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită regiunile și comunele să pună la 
dispoziție pe întregul lor teritoriu o ofertă 
fiabilă și gratuită de îngrijire a copiilor de 
toate vârstele, cu program continuu, în 
scopul combaterii fenomenului de 
depopulare;

16. subliniază importanța creării de 
condiții pentru atingerea unui echilibru 
între viață profesională, familie și viață 
privată și, de exemplu, a punerii la 
dispoziție, acolo unde este posibil, a unei 
oferte fiabile, accesibile tuturor și de 
calitate pentru îngrijirea copiilor de toate 
vârstele, cu program continuu, inclusiv 
facilități și oportunități pentru 
învățământul preșcolar, în scopul 
combaterii fenomenului de depopulare, 
recunoscând, în același timp, rolul 
important al familiilor extinse în 
îngrijirea copiilor;

Or. en

Amendamentul 14
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 120, 121, 122, 123 și 124

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită statele membre să convină asupra 
unei strategii comune privind migrația, 
deoarece Europa, dată fiind evoluția 
demografică, este dependentă de 
emigrarea personalului calificat; 

17. invită statele membre să convină asupra 
unei strategii comune privind migrația
legală, deoarece Europa, îndeosebi în 
anumite domenii și dată fiind evoluția sa
demografică, este dependentă de migrația
personalului calificat și, prin urmare, 
poate beneficia de pe urma acestei 
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migrații (atât între statele membre, cât și 
din afara UE, acordând o importanță 
deosebită țărilor care se învecinează cu 
Uniunea); consideră că statele membre 
trebuie să depună eforturi în vederea 
menținerii forței de muncă calificate, 
pentru a contribui la o dezvoltare 
echilibrată a regiunilor și pentru a atenua 
consecințele schimbărilor demografice;

Or. en

Amendamentul 15
Kerstin Westphal
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 135, 136, 137 și 138

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să centreze FSE mai 
mult spre potențialul acestuia în ceea ce 
privește provocările schimbărilor 
demografice; subliniază că ar trebui 
folosite cunoștințele persoanelor mai în 
vârstă, de exemplu în proiecte de coaching, 
și că este necesară crearea unor structuri
în acest sens;

19. invită Comisia să centreze FSE astfel 
încât să se țină cont de persoanele aflate 
în diferite etape ale vieții, pentru a 
garanta utilizarea sporită a potențialului 
profesional și voluntar în ceea ce privește 
răspunsul la provocările schimbărilor 
demografice; subliniază că ar trebui 
folosite experiența și cunoștințele 
persoanelor mai în vârstă, de exemplu în 
proiecte de coaching, pentru a asigura 
tranziția între generații, și că sunt 
necesare soluții adecvate în acest sens;
consideră că schimburile între generații 
reprezintă o oportunitate care nu ar trebui 
ratată;

Or. en
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Amendamentul 16
Kerstin Westphal
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 146, 148 și 151

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. se pronunță în favoarea ideii potrivit 
căreia regiunile ar trebui să utilizeze 
fondurile FSE pentru combaterea 
șomajului în rândul tinerilor și pentru a le 
oferi acestora posibilitatea de a găsi o 
profesiune adecvată;

20. se pronunță în favoarea ideii potrivit 
căreia regiunile ar trebui să utilizeze 
fondurile FSE într-un mod decisiv pentru 
combaterea șomajului în rândul tinerilor, 
pentru a garanta integrarea lor socială și 
pentru a le oferi acestora posibilitatea de a 
găsi o profesiune adecvată, acest lucru 
putând fi realizat, de exemplu, prin 
sprijinirea măsurilor de formare și a 
spiritului antreprenorial al tinerilor;

Or. en

Amendamentul 17
Kerstin Westphal
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 162, 163, 164 și 165

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. invită statele membre să 
îmbunătățească cooperarea cu actorii locali 
și regionali în ceea ce privește aspectele 
legate de schimbările demografice;

24. invită statele membre și autoritățile 
regionale și locale să îmbunătățească 
cooperarea cu actorii locali și regionali în 
ceea ce privește aspectele legate de 
schimbările demografice; consideră că, în 
cadrul acestei cooperări în regiunile 
frontaliere, ar trebui să se țină seama și 
de cerințele și posibilitățile privind 
inițiativele transfrontaliere; sugerează 
dezvoltarea de programe de instruire în 
domeniu, pentru o mai bună cunoaștere si 
conștientizare a problematicii; îndeamnă 
regiunile să facă schimb de cele mai bune 
practici legate de provocările 
îmbătrânirii;
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