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Amendamentul 1
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că sumele înscrise în proiectul 
de buget (PB) la rubrica 1b corespund 
nevoilor și obiectivelor în ceea ce privește 
politica regională, așa cum au fost stabilite 
de Uniune, și, prin urmare, solicită ca 
liniile bugetare de la rubrica 1b, așa cum au
fost propuse de Comisie, să fie menținute 
sau, după caz, reinstituite;

1. consideră că sumele înscrise în proiectul 
de buget (PB) la rubrica 1b corespund 
nevoilor și obiectivelor în ceea ce privește 
politica regională, așa cum au fost stabilite 
de Uniune, și, prin urmare, solicită ca 
liniile bugetare de la rubrica 1b, așa cum au 
fost propuse de Comisie, să fie menținute 
sau, după caz, reinstituite; respinge în 
special reducerile drastice aplicate de 
Consiliu creditelor de plată de la rubrica 
1b;

Or. fr

Amendamentul 2
Monika Smolková

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că implementarea 
eficace și eficientă a politicii regionale este 
un element esențial pentru realizarea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020, 
întrucât contribuie nu numai la reducerea 
efectivă a disparităților regionale, ci și la 
crearea cadrului adecvat pentru o creștere 
economică stabilă și sustenabilă și pentru
crearea de locuri de muncă;

2. subliniază faptul că implementarea 
eficace și eficientă a politicii regionale este 
un element indispensabil pentru realizarea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020, 
întrucât contribuie nu numai la reducerea 
efectivă a disparităților regionale, ci și la 
crearea unui cadru adecvat pentru o 
creștere economică stabilă și sustenabilă și 
pentru aplicarea strategiei privind noile 
competențe și locurile de muncă;

Or. en
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Amendamentul 3
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că implementarea 
eficace și eficientă a politicii regionale este 
un element esențial pentru realizarea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020, 
întrucât contribuie nu numai la reducerea 
efectivă a disparităților regionale, ci și la 
crearea cadrului adecvat pentru o creștere 
economică stabilă și sustenabilă și pentru 
crearea de locuri de muncă;

2. subliniază faptul că implementarea 
eficace și eficientă a politicii regionale este 
un element esențial pentru realizarea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 în 
actualul context de dificultăți economice 
și austeritate bugetară, întrucât contribuie 
nu numai la reducerea efectivă a 
disparităților regionale, ci și la crearea 
cadrului adecvat pentru o creștere 
economică stabilă și sustenabilă și pentru 
crearea de locuri de muncă;

Or. lt

Amendamentul 4
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că implementarea 
eficace și eficientă a politicii regionale este 
un element esențial pentru realizarea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020, 
întrucât contribuie nu numai la reducerea 
efectivă a disparităților regionale, ci și la 
crearea cadrului adecvat pentru o creștere 
economică stabilă și sustenabilă și pentru 
crearea de locuri de muncă;

2. subliniază faptul că implementarea 
eficace și eficientă a politicii regionale este 
un element esențial pentru realizarea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 în 
actualul context de dificultăți economice 
și austeritate bugetară, întrucât contribuie 
nu numai la reducerea efectivă a 
disparităților regionale, ci și la crearea 
cadrului adecvat pentru o creștere 
economică stabilă și sustenabilă și pentru 
crearea de locuri de muncă;

Or. lt
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Amendamentul 5
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că este deosebit de 
important să fie prelungite proiectele-pilot 
și măsurile în curs care vizează aplicarea 
unor strategii macroregionale, deoarece 
creșterea eficacității acestora din urmă ar 
permite exploatarea mai intensă a 
potențialului regiunilor, utilizarea mai 
bine direcționată a fondurilor structurale 
ale Uniunii Europene și găsirea celui mai 
bun răspuns posibil la provocările cu care 
se confruntă o anumită regiune, de 
exemplu în domeniul protecției mediului;

Or. lt

Amendamentul 6
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că este deosebit de 
important să fie prelungite proiectele-pilot 
și măsurile în curs care vizează aplicarea 
unor strategii macroregionale, deoarece 
creșterea eficacității acestora din urmă ar 
permite exploatarea mai intensă a 
potențialului regiunilor, utilizarea mai 
bine direcționată a fondurilor structurale 
ale Uniunii Europene și găsirea celui mai 
bun răspuns posibil la provocările cu care 
se confruntă o anumită regiune, de 
exemplu în domeniul protecției mediului;

Or. lt


