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Amendamentul 1
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că principiile coeziunii 
teritoriale se aplică și frontierelor externe și 
că reprezintă un instrument esențial atât 
pentru îmbunătățirea dezvoltării economice 
a UE, cât și pentru atingerea obiectivelor 
generale ale PEV, inclusiv promovarea 
democrației; consideră că aceste obiective 
nu pot fi îndeplinite fără cooperarea cu 
societatea civilă, precum și cu autoritățile 
regionale și locale; subliniază faptul că 
Comisia ar trebui să aibă o abordare 
integrată mai largă pentru a sprijini în mod 
clar autoritățile locale și regionale ca unul 
dintre pilonii săi și ca garante ale 
interesului general;

1. consideră că principiile coeziunii 
teritoriale se aplică și frontierelor externe și 
că reprezintă un instrument esențial atât 
pentru îmbunătățirea dezvoltării economice 
a UE, cât și pentru atingerea obiectivelor 
generale ale PEV, inclusiv promovarea 
democrației; consideră că aceste obiective 
nu pot fi îndeplinite fără cooperarea cu 
societatea civilă, precum și cu autoritățile 
regionale și locale, ținând astfel cont de 
diversitatea situațiilor teritoriale din 
cadrul statelor PEV și promovând 
principiile subsidiarității și guvernanței pe 
mai multe niveluri; subliniază faptul că 
Comisia ar trebui să aibă o abordare 
integrată mai largă pentru a sprijini în mod 
clar autoritățile locale și regionale ca unul 
dintre pilonii săi și ca garante ale 
interesului general;

Or. en

Amendamentul 2
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că principiile coeziunii 
teritoriale se aplică și frontierelor externe și 
că reprezintă un instrument esențial atât 
pentru îmbunătățirea dezvoltării economice 
a UE, cât și pentru atingerea obiectivelor 
generale ale PEV, inclusiv promovarea 
democrației; consideră că aceste obiective 

1. consideră că principiile coeziunii 
teritoriale se aplică și frontierelor externe și 
că reprezintă un instrument esențial atât 
pentru îmbunătățirea dezvoltării economice 
a UE, cât și pentru atingerea obiectivelor 
generale ale PEV, inclusiv promovarea 
democrației; consideră că aceste obiective 
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nu pot fi îndeplinite fără cooperarea cu 
societatea civilă, precum și cu autoritățile 
regionale și locale; subliniază faptul că 
Comisia ar trebui să aibă o abordare 
integrată mai largă pentru a sprijini în mod 
clar autoritățile locale și regionale ca unul 
dintre pilonii săi și ca garante ale 
interesului general;

nu pot fi îndeplinite fără cooperarea cu 
societatea civilă, precum și cu autoritățile 
regionale și locale pentru a răspunde 
concret nevoilor teritoriilor și ale 
cetățenilor; subliniază faptul că Comisia ar 
trebui să aibă o abordare integrată mai 
largă pentru a sprijini în mod clar 
autoritățile locale și regionale ca unul 
dintre pilonii săi și ca garante ale 
interesului general;

Or. fr

Amendamentul 3
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește relevanța politicilor de 
cooperare care au drept centru de interes 
bazinul maritim, precum și necesitatea 
unei accepțiuni cât mai largi a acestui 
termen în cazul regiunilor ultraperiferice; 
subliniază oportunitatea unei 
descentralizări a politicilor de cooperare 
prin apropierea autorităților locale de 
problematicile comune; invită Comisia să 
consolideze logica bazinului în cadrul 
politicii de vecinătate;

Or. fr

Amendamentul 4
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că PEV trebuie să 
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favorizeze proiectele concrete care vizează 
promovarea sprijinului instituțional și 
economic, investițiile, coeziunea socială, 
mediul, cultura, mobilitatea și crearea de 
rețele ale autorităților locale și regionale 
care să învețe să colaboreze și să facă 
schimburi de bune practici pentru a 
profita de oportunitățile de dezvoltare 
comune;

Or. fr

Amendamentul 5
Viktor Uspaskich

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. constată că în ceea ce privește nevoia 
de dezvoltare a democrației, Uniunea 
Europeană trebuie să combată 
amenințările interne și externe la adresa 
sistemelor democratice ale statelor 
membre; întrucât acest lucru reprezintă o 
provocare serioasă pentru Uniunea 
Europeană, UE are obligația de a 
consolida, prin intensificarea dialogului și 
a cooperării, nu doar eficacitatea 
procesului democratic la nivel mondial, ci 
și democrația și securitatea în statele 
membre;

Or. lt

Amendamentul 6
László Surján

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că diferențele de dezvoltare 
dintre comunitățile separate de frontierele 
externe ale UE se pot reduce prin politici 
orientate spre coeziunea economică și 
socială; constată că o serie de instrumente 
de gestionare a cunoștințelor specifice, 
platforme pentru autoritățile locale și 
regionale în vederea schimbului de 
experiențe și o infrastructură adecvată de-
a lungul zonelor de frontieră ar facilita 
dezvoltarea durabilă a regiunilor de 
frontieră și, de asemenea, ar reduce 
tensiunile din cadrul comunităților, 
generate de niveluri de dezvoltare vizibil 
diferite între regiunile din cadrul UE și 
cele din afara acesteia;

Or. en

Amendamentul 7
László Surján

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază potențialul ridicat al 
GECT-urilor care includ regiuni aflate 
dincolo de frontierele externe; 
încurajează încheierea de acorduri 
specifice cu țările terțe învecinate cu 
privire la introducerea unor legislații 
naționale care să permită structuri GECT 
în temeiul legislațiilor naționale ale 
acestora și acorduri interstatale care să 
permită autorităților locale și regionale 
ale țărilor terțe să participe în cadrul 
GECT-urilor;

Or. en
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Amendamentul 8
Viktor Uspaskich

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. consideră că UE trebuie să aplice 
aceleași standarde pentru toate formele de 
comportament antidemocratic, atât în 
relațiile cu statele membre vecine, cât și 
pe plan intern, adică la nivelul statelor 
membre;

Or. lt

Amendamentul 9
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. evidențiază rolul major pe care îl au 
euroregiunile în îndeplinirea obiectivelor 
politicii de coeziune și încurajează Comisia 
să le promoveze și să ajute la dezvoltarea 
acestora, în special în regiunile frontaliere, 
pentru a consolida rolul euroregiunilor în 
politica europeană de vecinătate; 

2. evidențiază rolul major pe care îl au 
euroregiunile în îndeplinirea obiectivelor 
politicii de coeziune și încurajează Comisia 
să le promoveze și să ajute la dezvoltarea 
acestora, în special în regiunile frontaliere, 
pentru a consolida rolul euroregiunilor în 
politica europeană de vecinătate; de 
asemenea, subliniază rolul pe care îl au 
regiunile ultraperiferice ale Uniunii 
Europene ca frontiere, precum și 
potențialul acestora de dezvoltare a 
relațiilor externe ale Uniunii Europene;

Or. pt

Amendamentul 10
Evgeni Kirilov

Proiect de aviz
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Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că potențialul 
macroregiunilor UE care includ statele 
vecine ale UE ar trebui utilizat pe deplin 
în vederea unei mai bune coordonări a 
priorităților și a proiectelor de interes 
comun pentru UE și statele PEV și, prin 
urmare, în vederea atingerii unor 
rezultate pozitive de ambele părți și a 
optimizării resurselor investite;

Or. en

Amendamentul 11
François Alfonsi

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că noua abordare a PEV 
trebuie, de asemenea, să ia în considerare 
strategiile macroregionale ale UE;

Or. fr

Amendamentul 12
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că politica europeană de 
vecinătate trebuie să recunoască că RUP 
constituie în multe cazuri frontiera 
Spațiului Schengen, acestea fiind primele 
care se confruntă cu fluxurile neregulate 
de imigranți care provin din țări terțe;
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Or. pt

Amendamentul 13
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că PEV ar trebui 
abordată global pentru a stimula 
dezvoltarea economică în zonele de 
frontieră; subliniază impactul pozitiv pe 
care l-a avut flexibilizarea obligativității 
vizelor asupra micului trafic frontalier și 
asupra dezvoltării piețelor regionale, mai 
ales în privința categoriilor precum 
studenții, cercetătorii, oamenii de afaceri, 
artiștii sau jurnaliștii; în legătură cu acest 
aspect, solicită Comisiei să propună un 
amendament la articolul 3 din 
Regulamentul (CE) nr. 1931/2006 pentru 
a da o definiție mai cuprinzătoare a
„zonelor de frontieră” și pentru a mări 
numărul persoanelor care dețin un permis 
de trecere locală a frontierei, permițându-le 
astfel să circule liber în întreaga regiune 
frontalieră;

3. subliniază faptul că PEV ar trebui
abordată global pentru a stimula 
dezvoltarea economică în zonele de 
frontieră; subliniază impactul pozitiv pe 
care l-a avut flexibilizarea obligativității 
vizelor asupra micului trafic frontalier și 
asupra dezvoltării piețelor regionale, mai 
ales în privința categoriilor precum 
studenții, cercetătorii, oamenii de afaceri, 
artiștii sau jurnaliștii; în legătură cu acest 
aspect, solicită Comisiei să adapteze 
definiția „zonelor de frontieră” în funcție 
de nevoile teritoriilor, pentru a mări, în 
cazul în care este oportun, numărul 
persoanelor care dețin un permis de trecere 
locală a frontierei, permițându-le astfel să 
circule liber în întreaga regiune frontalieră;

Or. fr

Amendamentul 14
Evgeni Kirilov

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că PEV ar trebui 
abordată global pentru a stimula 
dezvoltarea economică în zonele de 
frontieră; subliniază impactul pozitiv pe 

3. subliniază faptul că PEV ar trebui 
abordată global pentru a stimula 
dezvoltarea economică în zonele de 
frontieră; subliniază impactul pozitiv pe 
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care l-a avut flexibilizarea obligativității 
vizelor asupra micului trafic frontalier și 
asupra dezvoltării piețelor regionale, mai 
ales în privința categoriilor precum 
studenții, cercetătorii, oamenii de afaceri, 
artiștii sau jurnaliștii; în legătură cu acest 
aspect, solicită Comisiei să propună un 
amendament la articolul 3 din 
Regulamentul (CE) nr. 1931/2006 pentru a 
da o definiție mai cuprinzătoare a „zonelor 
de frontieră” și pentru a mări numărul 
persoanelor care dețin un permis de trecere 
locală a frontierei, permițându-le astfel să 
circule liber în întreaga regiune frontalieră;

care l-a avut flexibilizarea obligativității 
vizelor asupra punerii în aplicare a 
proiectelor de cooperare transfrontalieră 
(CTF), asupra micului trafic frontalier și 
asupra dezvoltării piețelor regionale, mai 
ales în privința categoriilor precum 
studenții, cercetătorii, oamenii de afaceri, 
artiștii sau jurnaliștii; în legătură cu acest 
aspect, solicită Comisiei să propună un 
amendament la articolul 3 din 
Regulamentul (CE) nr. 1931/2006 pentru a 
da o definiție mai cuprinzătoare a „zonelor 
de frontieră” și pentru a mări numărul 
persoanelor care dețin un permis de trecere 
locală a frontierei, permițându-le astfel să 
circule liber în întreaga regiune frontalieră;

Or. en

Amendamentul 15
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază sinergiile neexploatate 
dintre fondurile de coeziune și fondurile 
de cooperare pentru dezvoltare; invită 
Comisia și statele membre să faciliteze 
finanțările încrucișate între FEDER, FSE 
și FED, în special finanțările destinate 
regiunilor ultraperiferice;

Or. fr

Amendamentul 16
Viktor Uspaskich

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că una dintre modalitățile 
principale de punere în aplicare a PEV 
vizează parteneriatul și cooperarea în 
toate domeniile: economie, educație, viața 
socială, viața culturală și bineînțeles, 
viața politică;

Or. lt

Amendamentul 17
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. amintește că fără RUP, Uniunea 
Europeană ar fi lipsită de „avanposturile” 
de pe alte continente, iar frontierele 
geografice ale acesteia ar fi mult mai 
limitate; constată că, datorită poziției
acestora, RUP beneficiază de o situație 
privilegiată în ceea ce privește 
consolidarea relațiilor externe în 
beneficiul afirmării Uniunii Europene pe 
plan mondial; prin urmare, acestea ar 
trebui integrate în mod privilegiat în PEV 
și ar trebui să utilizeze toate instrumentele
sale, în special cele de cooperare 
transfrontalieră;

Or. pt

Amendamentul 18
Viktor Uspaskich

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază faptul că dezvoltarea 
economică durabilă și crearea de locuri 
de muncă în țările partenere sunt benefice
atât pentru Uniunea Europeană, cât și 
pentru consolidarea relațiilor de bună 
vecinătate cu țările partenere;

Or. lt

Amendamentul 19
Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că o consolidare a 
Parteneriatului estic este fundamentală 
pentru dezvoltarea regiunilor de frontieră 
ale UE; subliniază că Parteneriatul estic 
trebuie să fie interconectat cu dezvoltarea 
regională și că acestea trebuie să 
încurajeze cooperarea bilaterală și 
multilaterală, de exemplu acordurile de 
liber schimb, precum și proiectele comune 
finanțate adecvat, cum ar fi schimburile 
între societatea culturală și societatea 
civilă;

Or. en

Amendamentul 20
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită Comisia să flexibilizeze 
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posibilitățile de finanțare inovatoare 
pentru proiectele selecționate în cadrul 
politicii de coeziune, pentru a face 
posibilă implementarea și valorificarea 
acestora atât în beneficiul regiunilor 
europene, cât și al țărilor terțe;

Or. fr

Amendamentul 21
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că pentru a promova un 
mediu favorabil afacerilor și investițiilor, 
țările partenere trebuie să continue să 
îmbunătățească cadrul de reglementare 
pentru afaceri, să îmbunătățească accesul 
la finanțare, să încurajeze 
antreprenoriatul, inovația, precum și 
parteneriatele cu organizații din statele 
membre UE vecine;

Or. ro

Amendamentul 22
Viktor Uspaskich

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază faptul că numai Uniunea 
Europeană nu poate asigura îndeplinirea 
reformelor sociale și economice pe termen 
lung și dezvoltarea durabilă și că țările 
partenere ar trebui să își mobilizeze, în 
mod activ, resursele interne, să implice 
societatea civilă și reprezentanții mediului 
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de afaceri în procesul de aplicare a 
proiectelor, garantând astfel o 
responsabilitate mai mare din partea 
acestora pentru a obține rezultate pozitive;

Or. lt

Amendamentul 23
Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază că Procesul de la 
Barcelona și Uniunea pentru Mediterana 
trebuie revitalizate în perspectiva 
dezvoltării regionale, încurajând o 
cooperare bilaterală și multilaterală 
adecvată, spre exemplu acordurile de liber 
schimb sau schimburile între societatea 
culturală și societatea civilă, îndeosebi în 
lumina recentelor evenimente 
încurajatoare din Africa de Nord;

Or. en

Amendamentul 24
Viktor Uspaskich

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază faptul că, având în vedere 
că etapa finală a revizuirii politicii 
europene de vecinătate a coincis cu 
„Primăvara arabă”, există în prezent o 
oportunitate excelentă și un motiv 
întemeiat de a desfășura o revizuire
exhaustivă și echilibrată a PEV, 
reflectând tendințele reale în domeniul 
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politicii de vecinătate; este important să se 
asigure că acest document se bazează pe
învățămintele desprinse pentru a face 
posibilă partajarea celor mai bune 
practici instituite în Uniunea Europeană 
cu vecinii acesteia;

Or. lt

Amendamentul 25
Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 4c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. subliniază faptul că atât Parteneriatul 
estic, cât și Uniunea pentru Mediterana 
sunt esențiale pentru dezvoltarea 
regională; subliniază că, în pofida 
evenimentelor politice importante, aceste 
politici trebuie tratate într-un mod 
imparțial, pentru a asigura o abordare 
corect echilibrată, îndeosebi din punct de 
vedere financiar și instituțional.

Or. en


