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Amendamentul 1
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Referirea 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Cartea verde a Comisiei 
din 22 aprilie 2009 privind reforma 
politicii comune în domeniul pescuitului 
(COM(2009)0163),

eliminată

Or. fr

Amendamentul 2
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Referirea 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Comunicarea Comisiei 
din 6 noiembrie 2009 intitulată „Elemente 
pentru un nou parteneriat între UE și 
țările și teritoriile de peste mări (TTPM)” 
(COM(2009)0623),

eliminată

Or. fr

Amendamentul 3
Nuno Teixeira
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Propunere de rezoluție
Referirea 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
25 februarie 2010 referitoare la Cartea 
verde privind reforma politicii comune în 
domeniul pescuitului1,

eliminată

Or. fr

Amendamentul 4
Catherine Grèze

Propunere de rezoluție
Referirea 12a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Protocolul de la Nagoya 
referitor la accesul la resursele genetice și 
distribuirea corectă și echitabilă a 
beneficiilor care rezultă din utilizarea 
acestora la Convenția privind diversitatea 
biologică, semnat de UE la 23 iunie 2011,

Or. fr

Amendamentul 5
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Referirea 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
20 mai 2010 referitoare la contribuția 
politicii de coeziune la atingerea 
obiectivelor de la Lisabona și a 
obiectivelor Strategiei UE 20202,

eliminată

Or. fr

Amendamentul 6
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Referirea 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Comunicarea Comisiei 
din 30 iunie 2010 intitulată ,,Europa, 
destinația turistică favorită la nivel 
mondial – un nou cadru politic pentru 
turismul european” (COM(2010)0352),

eliminată

Or. fr

Amendamentul 7
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Referirea 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Comunicarea Comisiei eliminată
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din 26 august 2010 intitulată ,,O Agendă
digitală pentru Europa” 
(COM(2010)0245),

Or. fr

Amendamentul 8
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Referirea 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Comunicarea Comisiei 
din 15 septembrie 2010 intitulată
,,Tineretul în mișcare: O inițiativă de 
eliberare a potențialului tinerilor de a 
realiza o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii în Uniunea 
Europeană” (COM(2010)0477),

eliminată

Or. fr

Amendamentul 9
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Referirea 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Comunicarea Comisiei 
din 6 octombrie 2010 intitulată ,,Inițiativă
emblematică a Strategiei Europa 2020 - O 
Uniune a inovării” (COM(2010)0546),

eliminată
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Or. fr

Amendamentul 10
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Referirea 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
14 decembrie 2010 referitoare la buna 
guvernanță în materie de politică
regională a UE: procedurile de asistență
și control ale Comisiei Europene4,

eliminată

Or. fr

Amendamentul 11
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Referirea 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
21 octombrie 2010 referitoare la politica 
maritimă integrată (PMI) – Evaluarea 
progreselor înregistrate și noi provocări5,

eliminată

Or. fr
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Amendamentul 12
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Referirea 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Comunicarea Comisiei 
din 27 octombrie 2010 intitulată ,,Către 
un Act privind piața unică - Pentru o 
economie socială de piață cu grad ridicat 
de competitivitate: 50 de propuneri pentru 
optimizarea muncii, a activităților 
comerciale și a schimburilor reciproce” 
(COM(2010)0608),

eliminată

Or. fr

Amendamentul 13
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Referirea 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Comunicarea Comisiei 
din 24 ianuarie 2011 intitulată ,,O politică
industrială integrată adaptată erei 
globalizării - Atribuirea celui mai 
important rol competitivității și 
sustenabilității”(COM(2010)0614),

eliminată

Or. fr
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Amendamentul 14
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Referirea 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
14 decembrie 2010 referitoare la 
realizarea unei adevărate coeziuni 
teritoriale, sociale și economice în UE - o 
condiție sine qua non a competitivității 
globale?1,

eliminată

Or. fr

Amendamentul 15
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Referirea 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Comunicarea Comisiei 
din 9 noiembrie 2010 intitulată
„Concluziile celui de-al cincilea raport 
privind coeziunea economică, socială și 
teritorială: viitorul politicii de coeziune” 
(COM(2010)0642),

eliminată

Or. fr

Amendamentul 16
Nuno Teixeira
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Propunere de rezoluție
Referirea 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Comunicarea Comisiei 
din 23 noiembrie 2010 intitulată „O 
agendă pentru noi competențe și locuri de 
muncă: o contribuție europeană la 
ocuparea integrală a forței de muncă” 
(COM(2010)0682),

eliminată

Or. fr

Amendamentul 17
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Referirea 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Comunicarea Comisiei 
din 16 decembrie 2010 intitulată
,,Platforma europeană de combatere a 
sărăciei și a excluziunii sociale: un cadru 
european pentru coeziunea socială și 
teritorială” (COM(2010)0758),

eliminată

Or. fr

Amendamentul 18
Nuno Teixeira
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Propunere de rezoluție
Referirea 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Comunicarea Comisiei 
din 26 ianuarie 2011 intitulată ,,O Europă
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor – inițiativă emblematică a 
Strategiei Europa 2020” 
(COM(2011)0021),

eliminată

Or. fr

Amendamentul 19
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Referirea 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
9 martie 2011 referitoare la o politică
industrială pentru era globalizării2,

eliminată

Or. fr

Amendamentul 20
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Referirea 32
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Cartea albă a Comisiei 
din 28 martie 2011 intitulată ,,Foaie de 
parcurs pentru un spațiu european unic 
al transporturilor – Către un sistem de 
transport competitiv și eficient din punct 
de vedere al resurselor” 
(COM(2011)0144),

eliminată

Or. fr

Amendamentul 21
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Referirea 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
23 iunie 2011 referitoare la raportul 
pentru anul 2010 privind punerea în 
aplicare a programelor politicii de 
coeziune pentru perioada 2007-20133,

eliminată

Or. fr

Amendamentul 22
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Referirea 34
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
23 iunie 2011 referitoare la situația 
actuală și sinergiile viitoare pentru o 
eficacitate sporită a FEDER și a celorlalte 
fonduri structurale4,

eliminată

Or. fr

Amendamentul 23
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Referirea 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
12 mai 2011 referitoare la inițiativa ,,O 
Uniune a inovării: Transformarea 
Europei pentru o lume post-criză”1,

eliminată

Or. fr

Amendamentul 24
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Referirea 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
8 iunie 2011 referitoare la „Dincolo de 

eliminată



PE483.761v01-00 14/102 AM\894372RO.doc

RO

PIB – Măsurarea progreselor într-o lume 
în schimbare”2,

Or. fr

Amendamentul 25
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Referirea 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
12 mai 2011 referitoare la „Tineretul în 
mișcare”: un cadru de îmbunătățire a 
sistemelor europene de educație și de 
formare profesională3,

eliminată

Or. fr

Amendamentul 26
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Referirea 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
5 mai 2010 referitoare la o nouă agendă
digitală pentru Europa: 2015.eu4,

eliminată

Or. fr
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Amendamentul 27
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Referirea 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
8 iunie 2011 privind investiția în viitor: un 
nou cadru financiar multianual pentru o 
Europă competitivă, sustenabilă și 
favorabilă incluziunii”5,

eliminată

Or. fr

Amendamentul 28
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Referirea 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
5 iulie 2011 referitoare la cel de-al 
cincilea Raport privind coeziunea al 
Comisiei și strategia pentru politica de 
coeziune după 20136,

eliminată

Or. fr

Amendamentul 29
Nuno Teixeira
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Propunere de rezoluție
Referirea 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Comunicarea Comisiei 
din 13 iulie 2011 privind reforma politicii 
comune în domeniul pescuitului 
(COM(2011)417),

eliminată

Or. fr

Amendamentul 30
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Referirea 44

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
27 septembrie 2011 referitoare la 
absorbția fondurilor structurale și de 
coeziune: învățăminte desprinse pentru 
viitoarea politică de coeziune a Uniunii 
Europene7,

eliminată

Or. fr

Amendamentul 31
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Referirea 45
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
27 septembrie 2011 referitoare la Europa, 
destinația turistică favorită la nivel 
mondial – un nou cadru politic pentru 
turismul european8,

eliminată

Or. fr

Amendamentul 32
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Referirea 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
26 octombrie 2011 referitoare la agenda 
pentru noi competențe și locuri de 
muncă9,

eliminată

Or. fr

Amendamentul 33
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Referirea 47

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere propunerea de 
regulament al Parlamentului European și 

eliminată
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al Consiliului din 6 octombrie 2011 de 
stabilire a unor dispoziții comune privind 
Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european, Fondul de 
coeziune, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală și Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime, care 
fac obiectul cadrului strategic comun, 
precum și de stabilire a unor dispoziții 
generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social 
european și Fondul de coeziune și de 
abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1083/2006 (COM(2011)0615),

Or. fr

Amendamentul 34
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Referirea 48

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere propunerea de 
regulament al Parlamentului European și 
al Consiliului din 6 octombrie 2011 
privind dispozițiile specifice aplicabile 
Fondului european de dezvoltare 
regională și obiectivului referitor la 
investițiile pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 
(COM(2011)0614),

eliminată

Or. fr
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Amendamentul 35
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Referirea 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere propunerea de 
regulament al Parlamentului European și 
al Consiliului din 6 octombrie 2011 
privind Fondul de coeziune și de abrogare 
a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006 al 
Consiliului (COM(2011)0612),

eliminată

Or. fr

Amendamentul 36
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Referirea 50

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere propunerea de 
regulament al Parlamentului European și 
al Consiliului din 6 octombrie 2011 
privind Fondul social european și de 
abrogare Regulamentului (CE) 
nr. 1081/2006 (COM(2011)0607),

eliminată

Or. fr

Amendamentul 37
Nuno Teixeira



PE483.761v01-00 20/102 AM\894372RO.doc

RO

Propunere de rezoluție
Referirea 51

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere propunerea de 
regulament al Parlamentului European și 
al Consiliului din 6 octombrie 2011 de 
instituire a unui program al Uniunii 
Europene pentru schimbări sociale și 
inovare socială (COM(2011)0609),

eliminată

Or. fr

Amendamentul 38
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Referirea 52

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere propunerea de 
regulament al Parlamentului European și 
al Consiliului din 6 octombrie 2011 
privind dispoziții specifice pentru sprijinul 
din partea Fondului european de 
dezvoltare regională pentru obiectivul de 
cooperare teritorială europeană
(COM(2011)0611),

eliminată

Or. fr

Amendamentul 39
Nuno Teixeira
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Propunere de rezoluție
Referirea 53

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere propunerea de 
regulament al Parlamentului European și 
al Consiliului din 6 octombrie 2011 de 
modificare a Regulamentului (CE) 
nr. 1082/2006 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o 
grupare europeană de cooperare 
teritorială (GECT) în ceea ce privește 
clarificarea, simplificarea și 
îmbunătățirea constituirii și punerii în 
aplicare a unor astfel de grupări 
(COM(2011)0610),

eliminată

Or. fr

Amendamentul 40
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Referirea 56

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
15 noiembrie 2011 referitoare la 
Platforma europeană de combatere a 
sărăciei și a excluziunii sociale1,

eliminată

Or. fr
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Amendamentul 41
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Referirea 58

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Programul de lucru al 
Comisiei pentru anul 2012 ,,Realizarea 
reînnoirii europene” din 
15 noiembrie 2011 (COM(2011)0777),

eliminată

Or. fr

Amendamentul 42
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Referirea 59

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Regulamentul (UE) 
nr. 1255/2011 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 30 noiembrie 2011 de 
instituire a unui program de susținere a 
continuării dezvoltării unei politici 
maritime integrate2,

eliminată

Or. fr

Amendamentul 43
Nuno Teixeira
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Propunere de rezoluție
Referirea 60

Propunerea de rezoluție Amendamentul

–. având în vedere Comunicarea Comisiei 
din 30 noiembrie 2011 intitulată
,,Orizont 2020 – Programul-cadru pentru
cercetare și inovare” (COM(2011)0808), 
propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 noiembrie 2011 de instituire a 
Programului-cadru pentru cercetare și 
inovare Orizont 2020 (2014-2020) 
(COM(2011)0809) și propunerea de 
regulament al Parlamentului European și 
al Consiliului din 30 noiembrie 2011 de 
stabilire a normelor de participare și 
diseminare pentru Programul-cadru 
pentru cercetare și inovare Orizont 2020 
(2014-2020) (COM(2011)0810),

eliminată

Or. fr

Amendamentul 44
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Referirea 61

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
15 decembrie 2011 referitoare la Foaia de 
parcurs pentru un spațiu european unic 
al transporturilor – Către un sistem de 
transport competitiv și eficient din punctul 
de vedere al resurselor3,

eliminată
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Or. fr

Amendamentul 45
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Referirea 65

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere documentul din 
6 iulie 2010 adresat președintelui Comisiei 
Europene, dl José Manuel Durăo Barroso, 
de către deputații în Parlamentul European 
din regiunile ultraperiferice, privind 
prioritățile politicii de coeziune în aceste 
regiuni în perioada de după 2013,

– având în vedere platforma comună din 
6 iulie 2010 adresată președintelui 
Comisiei Europene, dl José Manuel Durăo 
Barroso, de către Conferința deputaților în 
Parlamentul European din regiunile 
ultraperiferice,

Or. fr

Amendamentul 46
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrăo 
Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa 
Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât tratatul prevede o aplicare 
diferită a tratatelor în cazul regiunilor 
ultraperiferice, acestea beneficiind, în 
temeiul articolului 349 din TFUE, de un 
tratament special și de o încadrare 
proprie, ceea ce configurează statutul de 
regiuni ultraperiferice;

A. întrucât tratatul prevede la articolul 349 
un temei juridic propriu fondat pe dreptul 
primar, pe care a fost consolidat un statut 
juridic specific în beneficiul regiunilor 
ultraperiferice;
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Or. fr

Amendamentul 47
Alain Cadec

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât tratatul prevede o aplicare 
diferită a tratatelor în cazul regiunilor 
ultraperiferice, acestea beneficiind, în 
temeiul articolului 349 din TFUE, de un 
tratament special și de o încadrare proprie, 
ceea ce configurează statutul de regiuni 
ultraperiferice;

A. întrucât tratatul prevede o aplicare 
diferită a tratatelor și a politicilor comune
în cazul regiunilor ultraperiferice, acestea 
beneficiind, în temeiul articolului 349 din 
TFUE, de un tratament special și de o 
încadrare proprie, ceea ce configurează
statutul de regiuni ultraperiferice;

Or. fr

Amendamentul 48
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât situația regiunilor
ultraperiferice se bazează pe cinci 
caracteristici originale care disting 
regiunile ultraperiferice de ansamblul 
celorlalte regiuni sau teritorii ale Uniunii 
Europene:
1) integrarea într-un dublu spațiu 
geopolitic, constituit, pe de o parte, dintr-o 
zonă geografică alăturată care nu face 



PE483.761v01-00 26/102 AM\894372RO.doc

RO

parte din Uniunea Europeană și, pe de 
altă parte, dintr-un spațiu politic de 
apartenență;
2) izolarea relativă, ca urmare a distanței 
foarte mari de continentul european, 
consolidată de insularitate sau 
constituirea de enclave;
3) dimensiunea foarte redusă a pieței 
interne locale, legată de dimensiunea 
populației;
4) condiții geografice și climatice care 
limitează dezvoltarea endogenă a 
sectoarelor primare și secundare (lipsa 
materiilor prime, caracterul de arhipelag, 
zone cu activitate vulcanică, fenomene 
climatice extreme etc.);
5) dependența economică de un număr 
redus de produse și producții sau chiar de 
un singur produs;

Or. fr

Amendamentul 49
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât deteriorarea situației 
economice provocate de criza economică 
și financiară este mult mai acută în 
regiunile ultraperiferice decât în restul 
regiunilor europene, subliniind 
deficiențele structurale ale economiilor 
lor;

Or. es
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Amendamentul 50
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât Programele de opțiuni 
specifice depărtării și insularității 
(POSEI), intrate în vigoare între 1989 și 
1991 în toate regiunile ultraperiferice, au 
ca obiectiv să permită participarea activă
a acestor regiuni la dinamica pieței 
interne, prin îmbinarea acțiunilor 
multisectoriale, printre care modularea 
politicilor UE în funcție de condițiile 
regionale, introducerea de măsuri 
specifice pentru a reduce costurile 
aferente localizării lor geografice, precum 
și sprijinirea producțiilor locale pe piața 
regională și îmbunătățirea productivității 
sectoarelor tradiționale de export;

Or. fr

Amendamentul 51
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Strategia UE 2020 vizează o 
creștere inteligentă, sustenabilă și 
favorabilă incluziunii și trebuie să 
abordeze într-un mod adecvat dimensiunea 

B. întrucât politica de coeziune trebuie să 
se alinieze cu Strategia UE 2020, care 
prevede organizarea inițiativelor politice 
în jurul unei creșteri inteligente, 
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ultraperiferică; întrucât, în cazul unei 
regiuni ultraperiferice, condițiile de pornire 
pentru a atinge astfel de obiective sunt mai 
dificile decât în alte regiuni și întrucât 
regiunile ultraperiferice își asumă 
angajamentul de a coopera în vederea 
atingerii, până în 2020, a celor cinci 
obiective în materie de ocupare a forței de 
muncă, inovare, educație, incluziune 
socială, climă și energie;

sustenabile și favorabile incluziunii, 
încurajând o economie cu o rată ridicată 
a ocupării forței de muncă, ce favorizează 
coeziunea socială și teritorială, și trebuie 
să abordeze într-un mod adecvat 
dimensiunea ultraperiferică; întrucât, în 
cazul unei regiuni ultraperiferice, condițiile 
de pornire pentru a atinge astfel de 
obiective sunt mai dificile decât în alte 
regiuni și întrucât regiunile ultraperiferice 
își asumă angajamentul de a coopera în 
vederea atingerii, până în 2020, a celor 
cinci obiective în materie de ocupare a 
forței de muncă, inovare, educație, 
incluziune socială, climă și energie;

Or. es

Amendamentul 52
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât necesitatea de a orienta 
dezvoltarea inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii în regiunile 
ultraperiferice către exploatarea 
potențialului lor și către creșterea 
domeniilor de excelență nu permite totuși 
ignorarea obstacolelor structurale cu care 
se confruntă aceste regiuni și nici a 
rolului fundamental de dezvoltare jucat de 
sectoarele tradiționale;

Or. es
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Amendamentul 53
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât politica de coeziune joacă un rol 
de proporții în aceste regiuni, pentru 
reducerea diferențelor, integrarea acestor 
regiuni pe piața internă și afirmarea lor în 
spațiul geografic respectiv, precum și 
pentru realizarea Strategiei UE 2020, 
fondurile europene constituind instrumente 
primordiale în acest sens;

C. întrucât, deși politica de coeziune joacă 
un rol de proporții în aceste regiuni, pentru 
reducerea diferențelor, integrarea acestor 
regiuni pe piața internă și afirmarea lor în 
spațiul geografic respectiv, precum și 
pentru realizarea Strategiei Europa 2020, 
fondurile europene constituind instrumente 
primordiale în acest sens, această politică 
europeană nu poate soluționa singură 
toate dificultățile cu care se confruntă 
regiunile ultraperiferice;

Or. es

Amendamentul 54
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât politica de coeziune joacă un rol 
de proporții în aceste regiuni, pentru 
reducerea diferențelor, integrarea acestor 
regiuni pe piața internă și afirmarea lor în 
spațiul geografic respectiv, precum și 
pentru realizarea Strategiei UE 2020, 
fondurile europene constituind instrumente 
primordiale în acest sens;

C. întrucât politica de coeziune joacă un rol 
de proporții în aceste regiuni, pentru 
reducerea diferențelor, integrarea acestor 
regiuni pe piața internă și afirmarea lor în 
spațiul geografic respectiv, promovarea 
dezvoltării și a convergenței economice a 
acestor regiuni cu UE continentală,
precum și pentru realizarea Strategiei 
UE 2020, fondurile europene constituind 
instrumente primordiale în acest sens;

Or. lt
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Amendamentul 55
Luís Paulo Alves

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. având în vedere menținerea, fără 
ambiguitate, a autonomiei de acțiune a 
politicii de coeziune și a obiectivelor sale 
pentru reducerea disparităților regionale, 
acordând o atenție deosebită teritoriilor 
celor mai defavorizate;

Or. pt

Amendamentul 56
Catherine Grèze

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât marea provocare pentru 
economiile ultraperiferice este aceea de a 
transforma propriile constrângeri în 
potențial și oportunități de creștere și 
întrucât noile provocări mondiale, precum 
globalizarea, schimbările climatice, 
aprovizionarea cu energie, dezvoltarea 
energiilor regenerabile și presiunile 
demografice necesită o coordonare a 
politicilor și a instrumentelor UE,

D. întrucât marea provocare pentru 
economiile ultraperiferice este recucerirea 
piețelor lor interne printr-o agricultură
durabilă pentru a satisface dependența lor 
alimentară și întrucât noile provocări 
mondiale, precum globalizarea, 
schimbările climatice, aprovizionarea cu 
energie, dezvoltarea energiilor 
regenerabile, conservarea biodiversității, 
incluziunea socială și combaterea sărăciei 
și presiunile demografice necesită o 
coordonare a politicilor și a instrumentelor 
UE;
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Or. fr

Amendamentul 57
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât marea provocare pentru 
economiile ultraperiferice este aceea de a 
transforma propriile constrângeri în 
potențial și oportunități de creștere și 
întrucât noile provocări mondiale, precum 
globalizarea, schimbările climatice, 
aprovizionarea cu energie, dezvoltarea 
energiilor regenerabile și presiunile 
demografice necesită o coordonare a
politicilor și a instrumentelor UE,

D. întrucât marea provocare pentru 
economiile ultraperiferice este aceea de a 
transforma propriile constrângeri în 
potențial și oportunități de creștere și 
întrucât provocări precum globalizarea, 
schimbările climatice, aprovizionarea cu 
energie, dezvoltarea energiilor 
regenerabile, gestionarea durabilă a 
resurselor naturale, marine și agricole și 
presiunile demografice necesită 
coordonarea tuturor politicilor și 
instrumentelor UE,

Or. es

Amendamentul 58
Maria do Céu Patrăo Neves

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât marea provocare pentru 
economiile ultraperiferice este aceea de a 
transforma propriile constrângeri în 
potențial și oportunități de creștere și 
întrucât noile provocări mondiale, precum 
globalizarea, schimbările climatice, 
aprovizionarea cu energie, dezvoltarea 

D. întrucât marea provocare pentru 
economiile ultraperiferice este aceea de a 
transforma propriile constrângeri în 
potențial și oportunități de creștere, 
utilizând instrumente care permit 
reducerea disparităților în materie de 
liberă circulație a persoanelor și a 
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energiilor regenerabile și presiunile 
demografice necesită o coordonare a 
politicilor și a instrumentelor UE,

mărfurilor, a capitalurilor și a serviciilor,
și întrucât noile provocări mondiale, 
precum globalizarea, schimbările climatice, 
aprovizionarea cu energie, dezvoltarea 
energiilor regenerabile și presiunile 
demografice necesită o coordonare a 
politicilor și a instrumentelor UE,

Or. pt

Amendamentul 59
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât, având în vedere fragilitatea 
structurilor de producție și dependența de 
exterior a regiunilor ultraperiferice, 
aceste regiuni sunt deosebit de afectate de 
contextul actual de criză economică, 
socială și financiară;

Or. fr

Amendamentul 60
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât prin diminuarea cu peste 
46 % a liniei bugetare dedicate regiunilor 
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ultraperiferice și regiunilor cu o densitate 
scăzută a populației în propunerea sa 
pentru viitorul cadru financiar 
multianual 2014-2020, Comisia 
Europeană realizează un atac frontal fără
precedent împotriva acestor teritorii, 
transformându-le în singurele regiuni 
europene care vor cunoaște o scădere 
reală a alocării lor financiare între cele 
două perioade de programare fără
schimbarea categoriei;

Or. fr

Amendamentul 61
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât politica de coeziune ar trebui 
să rămână unul dintre principalele 
instrumente de acțiune europeană pentru 
reducerea disparităților de dezvoltare în 
regiunile europene, în general, și în 
regiunile ultraperiferice, în special;

Or. es

Amendamentul 62
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât investițiile europene în 
regiunile ultraperiferice nu constituie 
numai o politică de recuperare a 
decalajelor și de compensare a 
dezavantajelor, ci sunt, de asemenea, 
investiții realizate în beneficiul și 
avantajul întregii Uniuni Europene;

Or. fr

Amendamentul 63
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât neadaptarea sectorului 
bancar la caracteristicile economiilor din 
regiunile ultraperiferice, caracterizată
printr-o reticență exacerbată sau chiar 
printr-o incapacitate a prestatorilor de 
servicii financiare, provoacă îndeosebi 
importante dificultăți de acces la 
finanțare pentru microîntreprinderile și 
IMM-urile inovatoare;

Or. fr

Amendamentul 64
Patrice Tirolien



AM\894372RO.doc 35/102 PE483.761v01-00

RO

Propunere de rezoluție
Considerentul Dc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dc. având în vedere faptul că regula de 
150 de kilometri în cooperarea 
transfrontalieră nu este adecvată pentru
situația insulară a majorității regiunilor 
ultraperiferice, că relațiile economice sunt 
întreținute aproape  exclusiv cu statele 
membre respective, iar schimburile
economice cu celelalte țări ale Uniunii 
Europene și cu vecinii lor în cadrul 
bazinului lor regional sunt în continuare 
insuficiente;

Or. fr

Amendamentul 65
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Considerentul Dd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dd. întrucât contribuția excepțională a 
regiunilor ultraperiferice la 
biodiversitatea Uniunii Europene și 
potențialele subexploatate în materie de 
farmacopee, turism sau utilizarea viitoare 
nedeterminată constituie o moștenire 
inestimabilă pentru generațiile viitoare;

Or. fr
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Amendamentul 66
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Considerentul De (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

De. având în vedere neadaptarea 
caracteristicilor naturale specifice 
sectorului pescuitului în regiunile 
ultraperiferice, insuficiența analizei 
resurselor halieutice și diversitatea 
flotelor de pescuit din regiunile 
ultraperiferice, precum și importanța 
domeniului marin și maritim în viața 
acestor teritorii și pentru întreaga Uniune 
Europeană;

Or. fr

Amendamentul 67
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Considerentul Df (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Df. întrucât costul vieții, deosebit de 
ridicat în regiunile ultraperiferice, are 
consecințe sociale și societale deosebit de 
grave, cum ar fi diferitele revolte în 
departamentele franceze de peste mări din 
2009, 2011 și 2012;

Or. fr
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Amendamentul 68
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. insistă ca, în conformitate cu tratatul, 
regiunile ultraperiferice să aibă dreptul la 
un tratament diferențiat și de ansamblu, 
care trebuie să se concretizeze prin 
accesul la un nivel maxim de sprijin, 
indiferent de gradul de dezvoltare al 
acestora, precum și ca specificitățile lor să 
fie luate în considerare și protejate în mod 
corespunzător, aceste regiuni neputând fi 
tratate în mod similar celorlalte regiuni 
europene;

1. insistă ca, în conformitate cu tratatul, 
regiunile ultraperiferice să aibă dreptul la 
un tratament diferențiat și de ansamblu, 
care să le permită să beneficieze de un 
număr maxim de ajutoare, indiferent de 
nivelul de dezvoltare al acestora, exprimat 
în venitul pe cap de locuitor, astfel încât 
specificitățile lor să fie luate în considerare 
și protejate în mod corespunzător;

Or. es

Amendamentul 69
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. insistă ca, în conformitate cu tratatul, 
regiunile ultraperiferice să aibă dreptul la 
un tratament diferențiat și de ansamblu, 
care trebuie să se concretizeze prin accesul 
la un nivel maxim de sprijin, indiferent de 
gradul de dezvoltare al acestora, precum și 
ca specificitățile lor să fie luate în 
considerare și protejate în mod 
corespunzător, aceste regiuni neputând fi 
tratate în mod similar celorlalte regiuni 

1. insistă ca, în conformitate cu tratatul, 
regiunile ultraperiferice să aibă dreptul la 
un tratament diferențiat și de ansamblu, 
care trebuie să se concretizeze prin accesul 
la un nivel maxim de sprijin, indiferent de 
gradul de dezvoltare al acestora, precum și 
ca specificitățile lor să fie luate în 
considerare și protejate în mod 
corespunzător, fiind necesar ca aceste 
regiuni să beneficieze, în anumite 
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europene; domenii, de un tratament diferențiat;

Or. fr

Amendamentul 70
Maria do Céu Patrăo Neves

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. insistă ca, în conformitate cu tratatul, 
regiunile ultraperiferice să aibă dreptul la 
un tratament diferențiat și de ansamblu, 
care trebuie să se concretizeze prin accesul 
la un nivel maxim de sprijin, indiferent de 
gradul de dezvoltare al acestora, precum și 
ca specificitățile lor să fie luate în 
considerare și protejate în mod 
corespunzător, aceste regiuni neputând fi 
tratate în mod similar celorlalte regiuni 
europene;

1. insistă ca, în conformitate cu tratatul, 
regiunile ultraperiferice să aibă dreptul la 
un tratament diferențiat și de ansamblu, 
care trebuie să se concretizeze prin accesul 
la un nivel maxim de sprijin, precum și ca 
specificitățile lor să fie luate în considerare 
și protejate în mod corespunzător, aceste 
regiuni neputând fi tratate în mod similar 
celorlalte regiuni europene;

Or. pt

Amendamentul 71
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. insistă ca, în conformitate cu tratatul, 
regiunile ultraperiferice să aibă dreptul la 
un tratament diferențiat și de ansamblu, 
care trebuie să se concretizeze prin accesul 

1. insistă ca, îndeosebi în conformitate cu 
articolul 349 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, regiunile 
ultraperiferice să aibă dreptul la un 
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la un nivel maxim de sprijin, indiferent de 
gradul de dezvoltare al acestora, precum și 
ca specificitățile lor să fie luate în 
considerare și protejate în mod 
corespunzător, aceste regiuni neputând fi 
tratate în mod similar celorlalte regiuni 
europene;

tratament diferențiat și de ansamblu, care 
trebuie să se concretizeze prin accesul la un 
nivel maxim de sprijin, indiferent de gradul 
de dezvoltare al acestora, precum și ca 
specificitățile lor să fie luate în considerare 
și protejate în mod corespunzător, aceste 
regiuni neputând fi tratate în mod similar 
celorlalte regiuni europene;

Or. fr

Amendamentul 72
Jens Nilsson, Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. atrage atenția asupra articolului 2 din 
Protocolul nr. 6 la Tratatul de aderare a 
Austriei, Finlandei și Suediei1 și asupra 
situației specifice din regiunile cele mai 
nordice, care înregistrează o densitate 
foarte scăzută a populației și a căror 
situație este similară cu cea din regiunile 
ultraperiferice; consideră că aceste 
regiuni au un potențial care poate juca un 
rol important în competitivitatea viitoare 
și în atingerea obiectivelor stabilite în 
cadrul Strategiei UE 2020; subliniază, 
prin urmare, că având în vedere 
provocările cu care se confruntă, aceste 
regiuni ar trebui să beneficieze în 
continuare de același sprijin;
__________________
JO L 1, 1.1.1995, p. 1.

Or. en
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Amendamentul 73
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. reamintește că, dacă statutul de 
regiune ultraperiferică recunoaște faptul 
că regiunile ultraperiferice prezintă
diferențe semnificative față de restul 
Uniunii Europene (insularitate, 
depărtare, suprafață redusă, dependență
de un număr redus de producții), acesta 
recunoaște, de asemenea, faptul că
regiunile ultraperiferice sunt diferite între 
ele și că trebuie găsite, de asemenea, 
soluții adaptate fiecărei regiuni periferice;

Or. fr

Amendamentul 74
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. împărtășește ideea potrivit căreia 
regiunile ultraperiferice trebuie să 
urmărească obiectivele principale definite 
în Strategia UE 2020, dar subliniază 
necesitatea de a le modula în funcție
caracteristicile lor proprii, ținând seama 
de diversitatea lor regională, de situația 
lor structurală și de avantajele lor 
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potențiale;

Or. es

Amendamentul 75
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Punctul 1b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. insistă asupra faptului că Comisia 
Europeană ar trebui să utilizeze mai mult 
articolul 349 din TFUE, pentru a permite 
integrarea corectă a regiunilor 
ultraperiferice și dezvoltarea economică și 
socială a acestora în cadrul pieței interne 
și, la scară mai mare, în cadrul UE; 
îndeamnă ca domeniul de aplicare al 
articolului 349 din TFUE, care stă la baza 
politicii Uniunii privind regiunile 
ultraperiferice, să fie inclus pe ordinea de 
zi a discuțiilor, pentru a îi acorda 
impactul juridic, instituțional și politic de 
care are nevoie;

Or. fr

Amendamentul 76
Younous Omarjee

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

1c. consideră că regiunile ultraperiferice 
se vor afla aproape în imposibilitatea de a 
realiza obiectivele stabilite de Strategia 
UE 2020 dacă aplicarea articolului 349 
din TFUE nu este utilizată de către 
Comisia Europeană în mai multe domenii 
politice (pescuit, mediu, piață internă, 
transport etc.); de asemenea, solicită, în 
acest sens, consolidarea unității 
regiunilor ultraperiferice în cadrul DG 
REGIO, astfel încât aceasta să dispună de 
mijloacele necesare pentru a își asuma 
rolul transversal pe care trebuie să îl 
joace pentru a asigura coerența tuturor 
politicilor Uniunii față de regiunile 
ultraperiferice;

Or. fr

Amendamentul 77
Jan Olbrycht

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. susține utilizarea altor criterii pentru 
determinarea eligibilității regiunilor 
ultraperiferice în vederea alocării 
fondurilor structurale, întrucât criteriul 
PIB „pe cap de locuitor” nu reflectă 
realitatea specifică și contravine spiritului 
statutului de regiune ultraperiferică și 
tratatului în sine; insistă, prin urmare, ca 
ratele de cofinanțare pentru regiunile 
ultraperiferice să fie de 85 % pentru toate 
instrumentele de sprijin acordate acestor 

eliminat
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regiuni; pentru o mai bună executare, 
solicită prelungirea termenului de 
executare a fondurilor în regiunile 
ultraperiferice;

Or. pl

Amendamentul 78
Dimitar Stoyanov

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. susține utilizarea altor criterii pentru 
determinarea eligibilității regiunilor 
ultraperiferice în vederea alocării 
fondurilor structurale, întrucât criteriul PIB
„pe cap de locuitor” nu reflectă realitatea 
specifică și contravine spiritului statutului 
de regiune ultraperiferică și tratatului în 
sine; insistă, prin urmare, ca ratele de 
cofinanțare pentru regiunile 
ultraperiferice să fie de 85 % pentru toate 
instrumentele de sprijin acordate acestor 
regiuni; pentru o mai bună executare, 
solicită prelungirea termenului de 
executare a fondurilor în regiunile 
ultraperiferice;

2. susține extinderea gamei de criterii 
pentru determinarea eligibilității regiunilor 
ultraperiferice în vederea alocării 
fondurilor structurale, ținând seama de 
vârstă și de rata de ocupare a forței de 
muncă în rândul populației, întrucât 
criteriul unic al PIB-ului „pe cap de 
locuitor” nu reflectă realitatea specifică și 
contravine spiritului statutului de regiune 
ultraperiferică și tratatului în sine;

Or. bg

Amendamentul 79
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. susține utilizarea altor criterii pentru 2. susține, în cadrul viitoarei politici de 
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determinarea eligibilității regiunilor 
ultraperiferice în vederea alocării 
fondurilor structurale, întrucât criteriul 
PIB ,,pe cap de locuitor” nu reflectă 
realitatea specifică și contravine spiritului 
statutului de regiune ultraperiferică și 
tratatului în sine; insistă, prin urmare, ca 
ratele de cofinanțare pentru regiunile 
ultraperiferice să fie de 85 % pentru toate 
instrumentele de sprijin acordate acestor 
regiuni; pentru o mai bună executare, 
solicită prelungirea termenului de 
executare a fondurilor în regiunile 
ultraperiferice;

coeziune, luarea în considerare a situației 
specifice a regiunilor ultraperiferice; în 
acest context, solicită Comisiei să 
analizeze oportunitatea utilizării altor 
criterii sau indicatori, în plus față de PIB, 
pentru determinarea eligibilității acestora,
întrucât criteriul PIB „pe cap de locuitor” 
nu reflectă realitatea specifică și contravine 
spiritului statutului de regiune 
ultraperiferică și tratatului în sine; susține, 
prin urmare, punerea în aplicare a unui 
criteriu specific de clasificare, care să 
includă regiunile ultraperiferice în 
categoria regiunilor cel mai puțin 
dezvoltate, indiferent de nivelul PIB-ului 
lor, astfel încât să se aplice 
condiționalitatea tematică prevăzută 
pentru aceste regiuni, deoarece aceasta 
corespunde mai bine situației lor 
specifice; insistă, prin urmare, ca ratele de 
cofinanțare pentru regiunile ultraperiferice 
să fie cât mai ridicate, și de cel puțin 85 % 
pentru toate instrumentele de sprijin 
acordate acestor regiuni; subliniază 
flexibilitatea alocării specifice FEDER și, 
pentru o mai bună executare a fondurilor 
alocate, solicită relaxarea normei privind 
eliberarea automată a creditelor pentru 
toate regiunile ultraperiferice;

Or. es

Amendamentul 80
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. susține utilizarea altor criterii pentru 2. susține utilizarea altor criterii pentru 
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determinarea eligibilității regiunilor 
ultraperiferice în vederea alocării 
fondurilor structurale, întrucât criteriul PIB 
„pe cap de locuitor” nu reflectă realitatea 
specifică și contravine spiritului statutului 
de regiune ultraperiferică și tratatului în 
sine; insistă, prin urmare, ca ratele de 
cofinanțare pentru regiunile ultraperiferice 
să fie de 85 % pentru toate instrumentele 
de sprijin acordate acestor regiuni; pentru o 
mai bună executare, solicită prelungirea 
termenului de executare a fondurilor în 
regiunile ultraperiferice;

determinarea eligibilității regiunilor 
ultraperiferice în vederea alocării 
fondurilor structurale, precum rata 
șomajului, densitatea populației sau rata 
de investiții în C&D, întrucât criteriul PIB 
„pe cap de locuitor” nu reflectă realitatea 
specifică și contravine spiritului statutului 
de regiune ultraperiferică și tratatului în 
sine; insistă, prin urmare, ca ratele de 
cofinanțare pentru regiunile ultraperiferice 
să fie de 85 % pentru toate instrumentele 
de sprijin acordate acestor regiuni; pentru o 
mai bună executare, solicită prelungirea 
termenului de executare a fondurilor în 
regiunile ultraperiferice;

Or. fr

Amendamentul 81
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Juan Fernando López Aguilar, María 
Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. susține utilizarea altor criterii pentru 
determinarea eligibilității regiunilor 
ultraperiferice în vederea alocării 
fondurilor structurale, întrucât criteriul PIB 
„pe cap de locuitor” nu reflectă realitatea 
specifică și contravine spiritului statutului 
de regiune ultraperiferică și tratatului în 
sine; insistă, prin urmare, ca ratele de 
cofinanțare pentru regiunile ultraperiferice 
să fie de 85 % pentru toate instrumentele 
de sprijin acordate acestor regiuni; pentru o 
mai bună executare, solicită prelungirea 
termenului de executare a fondurilor în 

2. susține utilizarea altor criterii pentru 
determinarea eligibilității regiunilor 
ultraperiferice în vederea alocării 
fondurilor structurale, întrucât criteriul PIB 
„pe cap de locuitor” nu reflectă realitatea 
specifică și contravine spiritului statutului 
de regiune ultraperiferică și tratatului în 
sine; solicită, în acest sens, punerea în 
aplicare a unui criteriu specific, care să
includă regiunile ultraperiferice printre 
regiunile cel mai puțin dezvoltate, 
indiferent de nivelul PIB-ului lor, această
abordare fiind cel mai bine adaptată
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regiunile ultraperiferice; condițiilor specifice ale acestora; insistă, 
de asemenea, ca ratele de cofinanțare 
pentru regiunile ultraperiferice să fie de 
85 % pentru toate instrumentele de sprijin 
acordate acestor regiuni; pentru o mai bună
executare, solicită prelungirea termenului 
de executare a fondurilor în regiunile 
ultraperiferice;

Or. fr

Amendamentul 82
Catherine Grèze

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. susține utilizarea altor criterii pentru 
determinarea eligibilității regiunilor 
ultraperiferice în vederea alocării 
fondurilor structurale, întrucât criteriul PIB 
„pe cap de locuitor” nu reflectă realitatea 
specifică și contravine spiritului statutului 
de regiune ultraperiferică și tratatului în 
sine; insistă, prin urmare, ca ratele de 
cofinanțare pentru regiunile ultraperiferice 
să fie de 85 % pentru toate instrumentele 
de sprijin acordate acestor regiuni; pentru o 
mai bună executare, solicită prelungirea 
termenului de executare a fondurilor în 
regiunile ultraperiferice;

2. susține utilizarea altor criterii pentru 
determinarea eligibilității regiunilor 
ultraperiferice în vederea alocării 
fondurilor structurale precum PIB+ (PIB 
pe cap de locuitor și coeficientul Gini) și 
indicele de vulnerabilitate demografică, 
astfel cum este definit în raportul 
„Regiuni 2020”, întrucât criteriul PIB „pe 
cap de locuitor” nu reflectă realitatea 
specifică și contravine spiritului statutului 
de regiune ultraperiferică și tratatului în 
sine; insistă, prin urmare, ca ratele de 
cofinanțare pentru regiunile ultraperiferice 
să fie de 85 % pentru toate instrumentele 
de sprijin acordate acestor regiuni; pentru o 
mai bună executare, solicită prelungirea 
termenului de executare a fondurilor în 
regiunile ultraperiferice;

Or. fr
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Amendamentul 83
Maria do Céu Patrăo Neves

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. susține utilizarea altor criterii pentru 
determinarea eligibilității regiunilor 
ultraperiferice în vederea alocării 
fondurilor structurale, întrucât criteriul PIB 
„pe cap de locuitor” nu reflectă realitatea 
specifică și contravine spiritului statutului 
de regiune ultraperiferică și tratatului în 
sine; insistă, prin urmare, ca ratele de 
cofinanțare pentru regiunile ultraperiferice 
să fie de 85 % pentru toate instrumentele 
de sprijin acordate acestor regiuni; pentru o 
mai bună executare, solicită prelungirea 
termenului de executare a fondurilor în 
regiunile ultraperiferice;

2. susține utilizarea altor criterii, legate de 
PIB și ponderate în funcție de acesta,
pentru determinarea eligibilității regiunilor 
ultraperiferice în vederea alocării 
fondurilor structurale, întrucât criteriul PIB 
„pe cap de locuitor” nu reflectă realitatea 
specifică și contravine spiritului statutului 
de regiune ultraperiferică și tratatului în 
sine; insistă, prin urmare, ca ratele de 
cofinanțare pentru regiunile ultraperiferice 
să fie de 85 % pentru toate instrumentele 
de sprijin acordate acestor regiuni; pentru o 
mai bună executare, solicită prelungirea 
termenului de executare a fondurilor în 
regiunile ultraperiferice;

Or. pt

Amendamentul 84
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. consideră, în acest sens, că regiunile
ultraperiferice care nu intră sub incidența 
obiectivului 1 ar trebui, pe viitor, să
formeze o categorie separată și unică, 
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pentru a se asigura, în mod eficace și 
adecvat, finanțarea comunitară a 
strategiei Uniunii pentru regiunile 
ultraperiferice și compensarea 
dezavantajelor legate de situarea 
ultraperiferică, în conformitate cu 
articolul 349 din TFUE;

Or. fr

Amendamentul 85
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. consideră că este necesară 
flexibilitatea față de regiunile 
ultraperiferice în ceea ce privește accentul 
asupra celor trei obiective tematice 
principale, stabilite în noile propuneri de 
regulamente începând cu 2014, ceea ce ar 
evita restrângerea, în mod 
disproporționat, a posibilităților de 
diversificare și de dezvoltare a 
potențialului existent, precum și a 
posibilităților de utilizare a avantajelor lor 
comparative și competitive;

Or. es

Amendamentul 86
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. critică, în cadrul suplimentării 
FEDER, reducerea sumelor alocate 
regiunilor ultraperiferice propuse pentru 
exercițiul financiar 2014–2020 și susține 
că efortul financiar pentru a pune în 
aplicare Strategia UE 2020 presupune 
accesul la ajutoare europene cel puțin 
identice cu cele din actualul cadru 
financiar; pentru o repartizare echitabilă 
între aceste regiuni, propune utilizarea 
altor criterii de distribuire a fondurilor, 
cum ar fi o componentă fixă care să fie 
alocată în mod egal între acestea;

eliminat

Or. en

Amendamentul 87
Maurice Ponga, Alain Cadec

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. critică, în cadrul suplimentării 
FEDER, reducerea sumelor alocate 
regiunilor ultraperiferice propuse pentru 
exercițiul financiar 2014–2020 și susține că
efortul financiar pentru a pune în aplicare 
Strategia UE 2020 presupune accesul la 
ajutoare europene cel puțin identice cu cele 
din actualul cadru financiar; pentru o 
repartizare echitabilă între aceste regiuni, 
propune utilizarea altor criterii de 
distribuire a fondurilor, cum ar fi o 
componentă fixă care să fie alocată în 
mod egal între acestea;

3. consideră inacceptabilă și nejustificată
reducerea avută în vedere de cel puțin 
40 % din alocarea specifică suplimentară
pentru regiunile ultraperiferice, propusă
pentru exercițiul financiar 2014–2020; este 
preocupat, în plus, de propunerea 
Comisiei care prevede ca un procent de 
cel puțin 50 % din suplimentarea 
specifică să fie alocat acțiunilor care 
contribuie la diversificarea și la 
modernizarea economiilor regiunilor 
ultraperiferice, în măsura în care acest 
lucru afectează flexibilitatea necesară
regiunilor ultraperiferice pentru a 
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răspunde dezavantajelor acestora, 
menționate la articolul 349 din TFUE;
susține că efortul financiar pentru a pune în 
aplicare Strategia UE 2020 presupune 
accesul la ajutoare europene cel puțin 
identice cu cele din actualul cadru 
financiar;

Or. fr

Amendamentul 88
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. critică, în cadrul suplimentării FEDER,
reducerea sumelor alocate regiunilor 
ultraperiferice propuse pentru exercițiul 
financiar 2014–2020 și susține că efortul 
financiar pentru a pune în aplicare 
Strategia UE 2020 presupune accesul la 
ajutoare europene cel puțin identice cu 
cele din actualul cadru financiar; pentru o 
repartizare echitabilă între aceste regiuni,
propune utilizarea altor criterii de 
distribuire a fondurilor, cum ar fi o 
componentă fixă care să fie alocată în 
mod egal între acestea;;

3. critică reducerea sumelor alocate 
regiunilor ultraperiferice propuse pentru 
exercițiul financiar 2014–2020, știind că 
aceasta presupune o reducere de 7,5 % a 
resurselor pentru dezvoltare, și anume cu 
70 de milioane de euro mai puțin față de 
valoarea din anul precedent, și susține că 
efortul financiar, în cadrul politicii de 
coeziune, nu trebuie să fie în niciun caz 
inferior față de cel din actualul cadru 
financiar, ci să fie, dimpotrivă, 
suplimentat, pentru a permite punerea în 
aplicare în mod coerent a Strategiei 
UE 2020;

Or. es

Amendamentul 89
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrăo Neves, Juan 
Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa Estaràs 
Ferragut



AM\894372RO.doc 51/102 PE483.761v01-00

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. critică, în cadrul suplimentării FEDER, 
reducerea sumelor alocate regiunilor 
ultraperiferice propuse pentru exercițiul 
financiar 2014–2020 și susține că efortul 
financiar pentru a pune în aplicare 
Strategia UE 2020 presupune accesul la 
ajutoare europene cel puțin identice cu cele 
din actualul cadru financiar; pentru o 
repartizare echitabilă între aceste regiuni, 
propune utilizarea altor criterii de 
distribuire a fondurilor, cum ar fi o 
componentă fixă care să fie alocată în 
mod egal între acestea;

3. critică, în cadrul suplimentării FEDER, 
reducerea sumelor alocate regiunilor 
ultraperiferice propuse pentru exercițiul 
financiar 2014–2020 și este îngrijorat de 
faptul că această alocare, inițial 
concepută pentru a compensa efectele 
deficiențelor structurale ale situării 
ultraperiferice, poate fi denaturată de 
direcționarea în proporție de 50 % către 
alte obiective; solicită ca această alocare 
să fie ridicată la un nivel de cofinanțare 
de 85 %, după modelul integrării 
FEDER; solicită, în acest sens, ca efortul 
financiar pentru a pune în aplicare 
Strategia UE 2020 să presupună accesul la 
ajutoare europene cel puțin identice cu cele 
din actualul cadru financiar;

Or. fr

Amendamentul 90
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. critică, în cadrul suplimentării 
FEDER, reducerea sumelor alocate
regiunilor ultraperiferice propuse pentru 
exercițiul financiar 2014–2020 și susține că
efortul financiar pentru a pune în aplicare 

3. consideră nejustificată și injustă
propunerea Comisiei de a diminua cu 
peste 46 % sumele alocate regiunilor 
ultraperiferice și regiunilor cu o densitate 
scăzută a populației pentru exercițiul 
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Strategia UE 2020 presupune accesul la 
ajutoare europene cel puțin identice cu cele
din actualul cadru financiar; pentru o 
repartizare echitabilă între aceste regiuni, 
propune utilizarea altor criterii de 
distribuire a fondurilor, cum ar fi o 
componentă fixă care să fie alocată în mod 
egal între acestea;

financiar 2014–2020 și susține că efortul 
financiar pentru a pune în aplicare 
Strategia UE 2020 presupune accesul la 
ajutoare europene cel puțin identice, în 
termeni reali, cu cele din actualul cadru 
financiar; pentru o repartizare echitabilă
între aceste regiuni, propune utilizarea altor 
criterii de distribuire a fondurilor, cum ar fi 
o componentă fixă care să fie alocată în 
mod egal între acestea;

Or. fr

Amendamentul 91
Maria do Céu Patrăo Neves

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. critică, în cadrul suplimentării FEDER, 
reducerea sumelor alocate regiunilor 
ultraperiferice propuse pentru exercițiul 
financiar 2014–2020 și susține că efortul 
financiar pentru a pune în aplicare 
Strategia UE 2020 presupune accesul la 
ajutoare europene cel puțin identice cu cele 
din actualul cadru financiar; pentru o 
repartizare echitabilă între aceste regiuni, 
propune utilizarea altor criterii de 
distribuire a fondurilor, cum ar fi o
componentă fixă care să fie alocată în mod 
egal între acestea;

3. critică, în cadrul suplimentării FEDER, 
reducerea dramatică a sumelor alocate 
regiunilor ultraperiferice propuse pentru 
exercițiul financiar 2014–2020, știind că 
aceasta ar putea pune în pericol în mod 
ireversibil nu numai respectarea 
obiectivelor Strategiei UE 2020 pentru 
regiunile ultraperiferice, ci, de asemenea, 
având în vedere caracterul său 
disproporționat, punerea în aplicare în 
mod eficace a politicii de coeziune, și 
susține că efortul financiar pentru a pune în 
aplicare Strategia UE 2020 presupune 
accesul la ajutoare europene cel puțin 
identice cu cele din actualul cadru 
financiar; pentru o repartizare echitabilă 
între aceste regiuni, propune utilizarea altor 
criterii de distribuire a fondurilor, cum ar fi 
o componentă fixă care să fie alocată în 
mod egal între acestea;
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Or. pt

Amendamentul 92
Catherine Grèze

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. critică, în cadrul suplimentării FEDER, 
reducerea sumelor alocate regiunilor 
ultraperiferice propuse pentru exercițiul 
financiar 2014–2020 și susține că efortul 
financiar pentru a pune în aplicare 
Strategia UE 2020 presupune accesul la 
ajutoare europene cel puțin identice cu cele 
din actualul cadru financiar; pentru o 
repartizare echitabilă între aceste regiuni, 
propune utilizarea altor criterii de 
distribuire a fondurilor, cum ar fi o 
componentă fixă care să fie alocată în mod 
egal între acestea;

3. denunță, în cadrul suplimentării 
FEDER, reducerea sumelor alocate 
regiunilor ultraperiferice propuse pentru 
exercițiul financiar 2014–2020 și susține că
efortul financiar pentru a pune în aplicare 
Strategia UE 2020 presupune accesul la 
ajutoare europene cel puțin identice cu cele 
din actualul cadru financiar; pentru o 
repartizare echitabilă între aceste regiuni, 
propune utilizarea altor criterii de 
distribuire a fondurilor, cum ar fi o 
componentă fixă care să fie alocată în mod 
egal între acestea;

Or. fr

Amendamentul 93
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. reamintește că raportul recent 
elaborat de fostul ministru spaniol, Pedro 
Solbes Mera, referitor la regiunile 
ultraperiferice europene din piața unică
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europeană, a pus în evidență faptul că
economiile regiunilor ultraperiferice sunt 
constrânse aproape în permanență de 
costuri adiționale; de asemenea, atrage 
atenția Comisiei Europene asupra 
situației monopolurilor, a abuzurilor de 
poziție dominantă și a cartelurilor, care se 
manifestă în special în regiunile 
ultraperiferice franceze și care au ca 
rezultat majorarea inechitabilă a costului 
ridicat de trai;

Or. fr

Amendamentul 94
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrăo 
Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa 
Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. atrage atenția ca, în propunerea de 
regulament privind următorul FSE, 
situația regiunilor ultraperiferice să nu fie
menționată din nou luând în considerare
numai caracteristicile structurale
prevăzute la articolul 349 din TFUE, ci să
vizeze și situația lor economică specială,
care le plasează printre regiunile cu cele 
mai ridicate rate ale șomajului din UE;

Or. fr

Amendamentul 95
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover
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Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. susține menținerea alocării 
suplimentare specifice a FEDER pentru 
regiunile ultraperiferice și consideră că 
alocarea minimă, în termeni de ajutor pe 
cap de locuitor, nu poate fi mai mică 
decât cea acordată în perioada curentă; 
subliniază, de asemenea, importanța 
asocierii acestei alocări suplimentare cu 
dificultățile identificate la articolul 349 
din tratat și cu obiectivele specifice ale 
strategiei europene pentru regiunile 
ultraperiferice, precum și a posibilității de 
a o utiliza atât pentru cheltuielile de 
investiții, cât și pentru cheltuielile de 
funcționare;

Or. es

Amendamentul 96
Dimitar Stoyanov

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază necesitatea de a adapta 
politicile fiscale și vamale europene 
pentru a consolida competitivitatea 
economiilor ultraperiferice; subliniază, de 
asemenea, că existența zonelor libere are 
o importanță capitală în diversificarea 
activității economice și în crearea de 
locuri de muncă calificate în regiunile 
ultraperiferice;

eliminat
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Or. bg

Amendamentul 97
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază necesitatea de a adapta 
politicile fiscale și vamale europene pentru 
a consolida competitivitatea economiilor 
ultraperiferice; subliniază, de asemenea, că
existența zonelor libere are o importanță
capitală în diversificarea activității 
economice și în crearea de locuri de muncă
calificate în regiunile ultraperiferice;

4. subliniază necesitatea de a adapta 
politicile fiscale și vamale europene pentru 
a consolida competitivitatea economiilor 
ultraperiferice; subliniază, de asemenea, că
existența zonelor libere are o importanță
capitală în diversificarea activității 
economice și în crearea de locuri de muncă
calificate în regiunile ultraperiferice;
reamintește, în acest sens, importanța 
dispozitivelor specifice precum taxele de 
andocare pentru finanțarea 
colectivităților locale și competitivitatea 
întreprinderilor și solicită extinderea 
acesteia dincolo de 2014; speră, de 
asemenea, ca derogările specifice legate 
de anumite produse tradiționale, precum 
romul, să fie consolidate;

Or. fr

Amendamentul 98
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrăo 
Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa 
Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază necesitatea de a adapta 
politicile fiscale și vamale europene pentru 
a consolida competitivitatea economiilor 
ultraperiferice; subliniază, de asemenea, că
existența zonelor libere are o importanță
capitală în diversificarea activității 
economice și în crearea de locuri de muncă
calificate în regiunile ultraperiferice;

4. subliniază necesitatea de a adapta 
politicile fiscale și vamale europene pentru 
a consolida competitivitatea economiilor 
ultraperiferice; subliniază, de asemenea, că
existența dispozitivelor fiscale și vamale 
corespunzătoare are o importanță capitală
în diversificarea activității economice și în 
crearea de locuri de muncă durabile în 
regiunile ultraperiferice;

Or. fr

Amendamentul 99
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. consideră necesară o adaptare a 
regulilor de origine în domeniul 
comerțului, în cadrul acordurilor 
comerciale ale Uniunii Europene cu țările 
vecine regiunilor ultraperiferice, pentru a 
lua mai bine în considerare 
caracteristicile lor specifice în cadrul 
acordurilor concepute pentru un 
ansamblu economic european, dominat de 
condițiile socioeconomice, geografice sau 
climatice profund diferite de cele din 
regiunile ultraperiferice;

Or. fr
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Amendamentul 100
Maurice Ponga, Alain Cadec

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. susține menținerea tratamentului 
diferențiat în cazul regiunilor
ultraperiferice în ceea ce privește ajutoarele 
de stat și solicită o rectificare a 
discriminării între regiunile 
ultraperiferice, întrucât o creștere inegală, 
pe baza PIB-ului acestora, creează un 
factor de dezechilibru în ansamblul lor;

5. reamintește că, în conformitate cu 
articolul 107 alineatul 3 litera (a) din 
TFUE, toate regiunile ultraperiferice
beneficiază de o derogare în ceea ce 
privește ajutoarele de stat, având în vedere 
situația lor structurală, economică și 
socială; susține menținerea nivelului 
actual de intensitate a ajutoarelor pentru 
investiții acordate întreprinderilor mari, 
mijlocii și mici din regiunile ultraperiferice
și posibilitatea de a acorda ajutoare de 
funcționare într-un cadru de 
reglementare flexibil;

Or. fr

Amendamentul 101
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrăo Neves, Juan 
Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa Estaràs 
Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. susține menținerea tratamentului 
diferențiat în cazul regiunilor 
ultraperiferice în ceea ce privește ajutoarele 
de stat și solicită o rectificare a 
discriminării între regiunile 

5. susține menținerea tratamentului 
diferențiat în cazul regiunilor 
ultraperiferice în ceea ce privește ajutoarele 
de stat prin menținerea nivelurilor actuale 
de intensitate a ajutoarelor pentru 
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ultraperiferice, întrucât o creștere 
inegală, pe baza PIB-ului acestora, 
creează un factor de dezechilibru în 
ansamblul lor;

investiții acordate întreprinderilor mari, 
mijlocii și mici și posibilitatea de a acorda 
ajutoare de funcționare care nu sunt 
degresive și nu sunt limitate în timp, într-
un cadru de reglementare flexibil, având 
în vedere că aceste ajutoare au dovedit că
nu dăunează concurenței și că susțin 
regiunile ultraperiferice în îndeplinirea
obiectivelor Strategiei Europa 2020, 
îndeosebi în ceea ce privește inovarea,
cercetarea și mediul;

Or. fr

Amendamentul 102
Maria do Céu Patrăo Neves

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. susține menținerea tratamentului 
diferențiat în cazul regiunilor 
ultraperiferice în ceea ce privește ajutoarele 
de stat și solicită o rectificare a 
discriminării între regiunile 
ultraperiferice, întrucât o creștere 
inegală, pe baza PIB-ului acestora, 
creează un factor de dezechilibru în 
ansamblul lor;

5. susține menținerea tratamentului 
diferențiat în cazul regiunilor 
ultraperiferice în ceea ce privește ajutoarele 
de stat;

Or. pt

Amendamentul 103
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. susține menținerea tratamentului 
diferențiat în cazul regiunilor 
ultraperiferice în ceea ce privește ajutoarele 
de stat și solicită o rectificare a 
discriminării între regiunile 
ultraperiferice, întrucât o creștere inegală, 
pe baza PIB-ului acestora, creează un 
factor de dezechilibru în ansamblul lor;

5. susține menținerea tratamentului 
diferențiat în cazul regiunilor 
ultraperiferice în ceea ce privește ajutoarele 
de stat, întrucât o creștere inegală, pe baza 
PIB-ului acestora, creează un factor de 
dezechilibru în ansamblul lor;

Or. fr

Amendamentul 104
Luís Paulo Alves

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. se opune posibilității de a retrage 
fondurile sau capacitățile de investiții de 
la regiuni sau programe ca urmare a 
nerespectării, de către statul membru în 
cauză, a anumitor obligații 
macroeconomice sau financiare;

Or. pt

Amendamentul 105
Maurice Ponga, Alain Cadec

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază necesitatea îmbunătățirii 
accesului la finanțarea întreprinderilor 
din regiunile ultraperiferice, îndeosebi 
prin stabilirea unui dialog cu „Grupul 
BEI” și prin sprijinirea atât a creării de 
fonduri de investiții de proximitate în 
fiecare regiune ultraperiferică, cât și a 
dezvoltării piețelor de capital de risc 
regionale;

Or. fr

Amendamentul 106
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. consideră că intervențiile comunitare 
ar trebui să joace un rol-cheie și să
producă efectul unui catalizator al 
spiritului de inițiativă, pentru a 
transforma regiunile ultraperiferice în 
poli de excelență pe baza sectoarelor care 
le valorifică punctele forte și expertiza, 
cum ar fi gestionarea deșeurilor, sursele 
de energie regenerabilă, autosuficiența 
energetică, biodiversitatea, mobilitatea 
studențească, cercetarea în domeniul 
climei sau gestionarea crizelor;

Or. fr
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Amendamentul 107
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. consideră că, dacă măsurile adoptate 
la nivelul și pe baza caracteristicilor 
generale ale continentului european nu 
sunt întotdeauna eficace în regiunile 
ultraperiferice, dispozitivele 
experimentale autorizate de articolul 349 
din tratat, care cunosc un mare succes, 
pot fi extinse la restul Uniunii; îndeamnă
Comisia să maximizeze desfășurarea de 
experimente în cadrul acestor regiuni, în 
scopul unei creșteri inovatoare, bazate pe 
solidaritate și favorabile incluziunii;

Or. fr

Amendamentul 108
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrăo Neves, Juan 
Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa Estaràs 
Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. susține necesitatea cetățenilor din 
regiunile ultraperiferice de a se bucura de 
avantajele pieței interne în aceleași 
condiții cu ceilalți cetățeni ai Uniunii 
Europene și solicită adoptarea de măsuri 
în conformitate cu recomandările 
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raportului „Solbes”; solicită să se ia în 
considerare posibilitatea de a dezvolta un 
cadru privind ajutoarele de stat acordate 
regiunilor ultraperiferice;

Or. fr

Amendamentul 109
Catherine Grèze

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. ia act de faptul că investițiile politicii 
regionale în regiunile ultraperiferice 
pentru combaterea schimbărilor climatice 
sunt relativ scăzute; menționează că
investițiile politicii regionale în regiunile 
ultraperiferice, alocate pentru activități 
care consolidează efectele negative ale 
schimbărilor climatice sunt, de altfel, mai 
mari decât cele realizate pentru a repara
daunele cauzate de schimbările climatice; 
în acest sens, pentru a îndeplini cel mai 
bine obiectivele Strategiei UE 2020, 
sprijină propunerea din studiul publicat 
în luna iulie 2011 de Comisia pentru 
dezvoltare regională, de a include un 
criteriu legat de schimbările climatice 
pentru fiecare proiect finanțat prin 
politica de coeziune, cu scopul de a evalua 
efectele proiectului asupra climei;

Or. fr
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Amendamentul 110
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Punctul 5b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. subliniază importanța serviciilor 
publice pentru coeziunea economică, 
socială și teritorială a regiunilor 
ultraperiferice, în special în domeniul 
transportului aerian și maritim, al 
serviciilor poștale, al energiei și al 
comunicațiilor;

Or. fr

Amendamentul 111
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită consolidarea măsurilor de 
sprijin pentru agricultură în cadrul 
POSEI, pentru a face față concurenței 
producătorilor care beneficiază de costuri 
de producție mai mici și sprijină 
menținerea excepțiilor acordate regiunilor 
ultraperiferice în cadrul PAC;

eliminat

Or. en

Amendamentul 112
Catherine Grèze



AM\894372RO.doc 65/102 PE483.761v01-00

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită consolidarea măsurilor de sprijin 
pentru agricultură în cadrul POSEI, pentru 
a face față concurenței producătorilor care 
beneficiază de costuri de producție mai 
mici și sprijină menținerea excepțiilor 
acordate regiunilor ultraperiferice în cadrul 
PAC;

6. solicită consolidarea măsurilor de sprijin 
pentru agricultură în cadrul POSEI, pentru 
a face față concurenței producătorilor care 
beneficiază de costuri de producție mai 
mici și sprijină menținerea excepțiilor 
acordate regiunilor ultraperiferice în cadrul 
PAC; reamintește, în acest sens, faptul că
încheierea acordurilor comerciale între 
UE și țările terțe trebuie neapărat să ia în 
considerare impactul acestora asupra 
producției locale din regiunile 
ultraperiferice; insistă asupra faptului că
politicile UE ar trebui să acorde prioritate 
dezvoltării de culturi alimentare locale în
regiunile ultraperiferice, față de 
producțiile pentru export;

Or. fr

Amendamentul 113
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită consolidarea măsurilor de sprijin 
pentru agricultură în cadrul POSEI, pentru 
a face față concurenței producătorilor care 
beneficiază de costuri de producție mai 
mici și sprijină menținerea excepțiilor 
acordate regiunilor ultraperiferice în cadrul 

6. solicită consolidarea măsurilor de sprijin 
pentru agricultură în cadrul POSEI, pentru 
a face față concurenței producătorilor care 
beneficiază de costuri de producție mai 
mici și sprijină menținerea dispozitivelor 
specifice dedicate regiunilor ultraperiferice 
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PAC; în cadrul PAC;

Or. fr

Amendamentul 114
Luís Paulo Alves

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. apără necesitatea de a realiza o 
analiză prealabilă a impactului 
proiectelor de reglementare europeană și 
al acordurilor încheiate de Uniunea 
Europeană la nivelul economiilor 
regiunilor ultraperiferice;

Or. pt

Amendamentul 115
Maria do Céu Patrăo Neves

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază necesitatea de a menține 
măsurile de gestionare și de protejare a 
resurselor marine, de valorizare a 
acvaculturii, de reintroducere a 
posibilității de a acorda ajutoare pentru 
reînnoirea flotei și solicită o consolidare a 
compensării supracosturilor în cadrul 
POSEI în domeniul pescuitului;

7. subliniază necesitatea de a menține 
măsurile de gestionare durabilă și de 
protejare a resurselor marine, de a
restricționa progresiv accesul la zonele 
maritime identificate ca fiind sensibile din 
punct de vedere biogeografic numai la 
flotele regionale și care utilizează unelte 
de pescuit ecologice, de a valoriza
acvacultura, de a reintroduce posibilitatea
de a acorda ajutoare pentru modernizarea



AM\894372RO.doc 67/102 PE483.761v01-00

RO

flotei în vederea îmbunătățirii condițiilor 
de securitate și de igienă și a punerii în 
aplicare a bunelor practici, și solicită o 
consolidare a compensării supracosturilor 
în cadrul POSEI în domeniul pescuitului;

Or. pt

Amendamentul 116
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază necesitatea de a menține 
măsurile de gestionare și de protejare a 
resurselor marine, de valorizare a 
acvaculturii, de reintroducere a posibilității 
de a acorda ajutoare pentru reînnoirea 
flotei și solicită o consolidare a 
compensării supracosturilor în cadrul 
POSEI în domeniul pescuitului;

7. subliniază necesitatea de a menține 
măsurile de gestionare și de protejare a 
resurselor marine, de valorizare a 
acvaculturii, de reintroducere a posibilității 
de a acorda ajutoare pentru reînnoirea 
flotei și solicită o consolidare a 
compensării supracosturilor în cadrul 
POSEI în domeniul pescuitului; subliniază
necesitatea de a crea un dispozitiv specific 
dedicat sectorului pescuitului, după
modelul POSEI, adecvat pentru a sprijini 
dezvoltarea fiecărei regiuni pe baza 
modelelor de dezvoltare asupra cărora au 
căzut de acord actorii locali;

Or. fr

Amendamentul 117
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrăo 
Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa 
Estaràs Ferragut
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Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază necesitatea de a menține 
măsurile de gestionare și de protejare a 
resurselor marine, de valorizare a 
acvaculturii, de reintroducere a posibilității 
de a acorda ajutoare pentru reînnoirea 
flotei și solicită o consolidare a 
compensării supracosturilor în cadrul 
POSEI în domeniul pescuitului;

7. subliniază necesitatea de a menține 
măsurile de gestionare și de protejare a 
resurselor marine, de valorizare a 
acvaculturii, de reintroducere a posibilității 
de a acorda ajutoare pentru reînnoirea și 
modernizarea flotei și solicită o 
consolidare a compensării supracosturilor 
în cadrul POSEI în domeniul pescuitului;

Or. fr

Amendamentul 118
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrăo 
Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa 
Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază dimensiunea maritimă a 
regiunilor ultraperiferice și importanța 
activității de pescuit, având în vedere zona 
economică exclusivă a acestora, al cărei 
potențial trebuie să ia forma unor măsuri 
concrete pentru o adevărată economie 
maritimă și să fie luat în considerare în 
mod corespunzător în programul de 
politică maritimă europeană integrată;

8. regretă faptul că propunerea de 
reformă a politicii comune a pescuitului 
nu ține seama, în mod suficient, de 
situația și de condițiile regiunilor 
ultraperiferice; subliniază dimensiunea 
maritimă a regiunilor ultraperiferice și 
importanța activității de pescuit, având în 
vedere zona economică exclusivă a 
acestora, al cărei potențial trebuie să ia 
forma unor măsuri concrete și coerente 
pentru o adevărată economie maritimă și să
fie luat în considerare în mod 
corespunzător în programul de politică
maritimă europeană integrată; consideră
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fundamentale facilitarea legăturii dintre 
componenta „internă” și cea „externă” a 
PCP în favoarea regiunilor ultraperiferice 
și prevederea de măsuri compensatorii 
care să atenueze daunele rezultate din 
încheierea de acorduri de pescuit;

Or. fr

Amendamentul 119
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază dimensiunea maritimă a 
regiunilor ultraperiferice și importanța 
activității de pescuit, având în vedere zona 
economică exclusivă a acestora, al cărei 
potențial trebuie să ia forma unor măsuri 
concrete pentru o adevărată economie 
maritimă și să fie luat în considerare în 
mod corespunzător în programul de 
politică maritimă europeană integrată;

8. subliniază dimensiunea maritimă a 
regiunilor ultraperiferice și importanța 
activității de pescuit, având în vedere zona 
economică exclusivă a acestora, al cărei 
potențial trebuie să ia forma unor măsuri 
concrete pentru o adevărată economie 
maritimă și să fie luat în considerare în 
mod corespunzător în programul de 
politică maritimă europeană integrată; 
subliniază necesitatea de a lua în 
considerare interesele regiunilor 
ultraperiferice în cauză la momentul 
negocierii acordurilor de pescuit 
internaționale și de a stabili măsuri 
compensatorii pentru a remedia daunele 
cauzate de încheierea acestor acorduri;

Or. es

Amendamentul 120
Alain Cadec, Maurice Ponga
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Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază dimensiunea maritimă a 
regiunilor ultraperiferice și importanța 
activității de pescuit, având în vedere zona 
economică exclusivă a acestora, al cărei 
potențial trebuie să ia forma unor măsuri 
concrete pentru o adevărată economie 
maritimă și să fie luat în considerare în 
mod corespunzător în programul de 
politică maritimă europeană integrată;

8. subliniază dimensiunea maritimă a 
regiunilor ultraperiferice și importanța 
activității de pescuit în amenajarea 
teritoriului și pentru ocuparea 
populațiilor locale, având în vedere zona 
economică exclusivă a acestora, al cărei 
potențial trebuie să ia forma unor măsuri 
concrete pentru o adevărată economie 
maritimă și să fie luat în considerare în 
mod corespunzător în programul de 
politică maritimă europeană integrată;

Or. fr

Amendamentul 121
Luís Paulo Alves

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. reamintește interesul economic în 
creștere provocat de bogăția imensă a 
fundului mării și potențialul biogenetic, 
mineral și biotehnologic enorm al 
regiunilor ultraperiferice în aceste 
domenii, precum și importanța de a ține 
seama de acestea în cadrul „noii strategii 
europene pentru regiunile 
ultraperiferice”, cu scopul de a asigura 
dezvoltarea unei economii a cunoașterii 
bazate pe mare și pe crearea de activități 
economice cu valoare adăugată ridicată, 
în domenii cum ar fi, printre altele, 
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medicina, farmacia și energia;

Or. pt

Amendamentul 122
Alain Cadec, Maurice Ponga

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. reamintește că regiunile 
ultraperiferice din Oceanul Atlantic sunt 
destinate să facă parte din strategia 
pentru Oceanul Atlantic în curs de 
elaborare, concentrând participarea 
acestora în jurul temelor accesibilității și 
economiei maritime;

Or. fr

Amendamentul 123
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. consideră că regiunile ultraperiferice 
trebuie să ocupe un loc central în cadrul 
politicii maritime a UE și să fie privite ca 
atare; subliniază rolul pe care acestea îl 
pot juca în ceea ce privește exploatarea 
durabilă a mărilor, a oceanelor și a 
zonelor de coastă, precum și în ceea ce 
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privește guvernanța maritimă
internațională;

Or. fr

Amendamentul 124
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrăo 
Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa 
Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reamintește importanța sectorului turistic 
și solicită Comisiei să accelereze punerea 
în aplicare a planului de acțiune european 
și să garanteze o mai bună coordonare a 
liniilor de finanțare existente, cu precădere 
în cazul regiunilor ultraperiferice;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. fr

Amendamentul 125
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază faptul că regiunile 
ultraperiferice intenționează să mizeze pe o 
strategie pentru cercetare și inovare, 
precum și pe o creștere a mediului de 
afaceri; susține crearea de infrastructuri 
tehnologice și de centre de inovare, 

10. subliniază faptul că regiunile 
ultraperiferice intenționează să mizeze pe o 
strategie pentru cercetare și inovare, 
precum și pe o creștere a mediului de 
afaceri; mai ales prin încurajarea 
spiritului antreprenorial în rândul 
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dezvoltarea proiectelor și a parteneriatelor 
cu entități din sistemul științific și 
tehnologic, precum și schimbul de idei și 
de bune practici prin intermediul rețelelor 
europene pentru susținerea inovării;

tinerilor, cu precădere pentru dezvoltarea 
de IMM-uri și evitarea șomajului în 
rândul tinerilor; susține crearea de 
infrastructuri tehnologice și de centre de 
inovare, dezvoltarea proiectelor și a 
parteneriatelor cu entități din sistemul 
științific și tehnologic, precum și schimbul 
de idei și de bune practici prin intermediul 
rețelelor europene pentru susținerea 
inovării;

Or. ro

Amendamentul 126
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrăo 
Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa 
Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază faptul că regiunile 
ultraperiferice intenționează să mizeze pe o 
strategie pentru cercetare și inovare, 
precum și pe o creștere a mediului de 
afaceri; susține crearea de infrastructuri 
tehnologice și de centre de inovare, 
dezvoltarea proiectelor și a parteneriatelor 
cu entități din sistemul științific și 
tehnologic, precum și schimbul de idei și 
de bune practici prin intermediul rețelelor 
europene pentru susținerea inovării;

10. subliniază faptul că regiunile 
ultraperiferice intenționează să mizeze pe o 
strategie pentru cercetare și inovare, 
precum și pe o creștere a mediului de 
afaceri; susține crearea de infrastructuri 
tehnologice și de centre de inovare, 
dezvoltarea proiectelor și a parteneriatelor 
cu entități din sistemul științific și 
tehnologic, precum și schimbul de idei și 
de bune practici prin intermediul rețelelor 
europene pentru susținerea inovării și 
pentru specializarea inteligentă, precum 
platforma S3;

Or. fr
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Amendamentul 127
Catherine Grèze

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază faptul că regiunile 
ultraperiferice intenționează să mizeze pe o 
strategie pentru cercetare și inovare, 
precum și pe o creștere a mediului de 
afaceri; susține crearea de infrastructuri 
tehnologice și de centre de inovare, 
dezvoltarea proiectelor și a parteneriatelor 
cu entități din sistemul științific și 
tehnologic, precum și schimbul de idei și 
de bune practici prin intermediul rețelelor 
europene pentru susținerea inovării;

10. subliniază faptul că regiunile 
ultraperiferice intenționează să mizeze pe o 
strategie pentru cercetare și inovare, 
precum și pe o dezvoltare a mediului de 
afaceri; susține crearea de infrastructuri 
tehnologice și de centre de inovare, 
dezvoltarea proiectelor și a parteneriatelor 
cu entități din sistemul științific și 
tehnologic, precum și schimbul de idei și 
de bune practici prin intermediul rețelelor 
europene pentru susținerea inovării;

Or. fr

Amendamentul 128
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază faptul că regiunile 
ultraperiferice intenționează să mizeze pe o 
strategie pentru cercetare și inovare, 
precum și pe o creștere a mediului de 
afaceri; susține crearea de infrastructuri 
tehnologice și de centre de inovare, 
dezvoltarea proiectelor și a parteneriatelor 

10. subliniază faptul că regiunile 
ultraperiferice intenționează să mizeze pe o 
strategie pentru cercetare și inovare, 
precum și pe o creștere a mediului de 
afaceri; susține crearea de infrastructuri 
tehnologice și de centre de inovare la nivel 
european, dezvoltarea proiectelor și a 
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cu entități din sistemul științific și 
tehnologic, precum și schimbul de idei și 
de bune practici prin intermediul rețelelor 
europene pentru susținerea inovării;

parteneriatelor cu entități din sistemul 
științific și tehnologic, precum și schimbul 
de idei și de bune practici prin intermediul 
rețelelor europene pentru susținerea 
inovării;

Or. fr

Amendamentul 129
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. solicită elaborarea de strategii de 
specializare inteligentă și de investiții pe 
termen lung pentru regiunile 
ultraperiferice în cadrul finanțării 
coeziunii și asigurarea unei participări
active la proiectele emblematice ale 
Strategiei UE 2020;

Or. en

Amendamentul 130
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază faptul că un spațiu unic 
european al transporturilor trebuie să
contribuie la o creștere favorabilă
incluziunii a regiunilor ultraperiferice și să

11. subliniază faptul că un spațiu unic 
european al transporturilor trebuie să
contribuie la o creștere favorabilă
incluziunii a regiunilor ultraperiferice și să



PE483.761v01-00 76/102 AM\894372RO.doc

RO

reducă deficitul acestora de accesibilitate; 
solicită crearea unui cadru specific pentru 
susținerea sectorului transporturilor în 
regiunile ultraperiferice, precum și crearea 
unor platforme logistice, și sprijină punerea 
în aplicare a proiectelor precum cel al 
autostrăzilor maritime; subliniază
potențialul programului Marco Polo pentru 
regiunile ultraperiferice și solicită Comisiei 
o mai mare flexibilitate a acestuia și 
prelungirea sa până după 2013, precum și 
ca „mecanismul de conectare a Europei” să
conțină referiri specifice la regiunile 
ultraperiferice;

reducă deficitul acestora de accesibilitate; 
solicită crearea unui cadru specific pentru 
susținerea sectorului transporturilor în 
regiunile ultraperiferice, precum și crearea 
unor platforme logistice, și sprijină punerea 
în aplicare a proiectelor precum cel al 
autostrăzilor maritime, incluzând regiunile 
ultraperiferice; solicită ca regiunile 
ultraperiferice să fie pe deplin integrate în 
proiectele prioritare ale viitoarei rețele 
transeuropene a transporturilor (TEN-T);
subliniază potențialul programului Marco 
Polo pentru regiunile ultraperiferice și 
solicită Comisiei o mai mare flexibilitate a 
acestuia și prelungirea sa până după 2013, 
precum și ca „mecanismul de conectare a 
Europei” să conțină referiri specifice la 
regiunile ultraperiferice;

Or. fr

Amendamentul 131
Catherine Grèze

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază faptul că un spațiu unic 
european al transporturilor trebuie să
contribuie la o creștere favorabilă
incluziunii a regiunilor ultraperiferice și să
reducă deficitul acestora de accesibilitate; 
solicită crearea unui cadru specific pentru 
susținerea sectorului transporturilor în 
regiunile ultraperiferice, precum și crearea 
unor platforme logistice, și sprijină punerea 
în aplicare a proiectelor precum cel al 
autostrăzilor maritime; subliniază

11. subliniază faptul că un spațiu unic 
european al transporturilor trebuie să
contribuie la o creștere favorabilă
incluziunii a regiunilor ultraperiferice, să
reducă deficitul acestora de accesibilitate și 
să lupte împotriva schimbărilor climatice; 
solicită crearea unui cadru specific pentru 
susținerea sectorului transporturilor în 
regiunile ultraperiferice, îndeosebi în 
favoarea transporturilor în comun și 
pentru dezvoltarea transportului maritim 
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potențialul programului Marco Polo pentru 
regiunile ultraperiferice și solicită Comisiei 
o mai mare flexibilitate a acestuia și 
prelungirea sa până după 2013, precum și 
ca „mecanismul de conectare a Europei” să
conțină referiri specifice la regiunile 
ultraperiferice;

între insule, precum și crearea unor 
platforme logistice, și sprijină punerea în 
aplicare a proiectelor precum cel al 
autostrăzilor maritime; subliniază
potențialul programului Marco Polo pentru 
regiunile ultraperiferice și solicită Comisiei 
o mai mare flexibilitate a acestuia și
prelungirea sa până după 2013, precum și 
ca „mecanismul de conectare a Europei” să
conțină referiri specifice la regiunile 
ultraperiferice;

Or. fr

Amendamentul 132
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrăo Neves, Juan 
Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa Estaràs 
Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază faptul că un spațiu unic 
european al transporturilor trebuie să
contribuie la o creștere favorabilă
incluziunii a regiunilor ultraperiferice și să
reducă deficitul acestora de accesibilitate;
solicită crearea unui cadru specific pentru 
susținerea sectorului transporturilor în 
regiunile ultraperiferice, precum și crearea 
unor platforme logistice, și sprijină punerea 
în aplicare a proiectelor precum cel al 
autostrăzilor maritime; subliniază
potențialul programului Marco Polo pentru 
regiunile ultraperiferice și solicită Comisiei 
o mai mare flexibilitate a acestuia și 
prelungirea sa până după 2013, precum și 
ca „mecanismul de conectare a Europei” să

11. subliniază faptul că un spațiu unic 
european al transporturilor trebuie să
contribuie la o creștere favorabilă
incluziunii a regiunilor ultraperiferice și să
reducă deficitul acestora de accesibilitate; 
solicită crearea unui cadru specific pentru 
susținerea sectorului transporturilor în 
regiunile ultraperiferice, precum și crearea 
unor platforme logistice, și sprijină punerea 
în aplicare a proiectelor precum cel al 
autostrăzilor maritime; subliniază
potențialul programului Marco Polo pentru 
regiunile ultraperiferice și solicită Comisiei 
o mai mare flexibilitate a acestuia și 
prelungirea sa până după 2013, precum și 
ca „mecanismul de conectare a Europei” să
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conțină referiri specifice la regiunile 
ultraperiferice;

conțină referiri specifice la regiunile 
ultraperiferice; insistă asupra integrării 
regiunilor ultraperiferice în rețeaua TEN-
T și în noul instrument care vizează
facilitarea interconexiunilor în Europa;

Or. fr

Amendamentul 133
Maria do Céu Patrăo Neves

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază faptul că un spațiu unic 
european al transporturilor trebuie să 
contribuie la o creștere favorabilă 
incluziunii a regiunilor ultraperiferice și să 
reducă deficitul acestora de accesibilitate; 
solicită crearea unui cadru specific pentru 
susținerea sectorului transporturilor în 
regiunile ultraperiferice, precum și crearea 
unor platforme logistice, și sprijină punerea 
în aplicare a proiectelor precum cel al 
autostrăzilor maritime; subliniază 
potențialul programului Marco Polo pentru 
regiunile ultraperiferice și solicită Comisiei 
o mai mare flexibilitate a acestuia și 
prelungirea sa până după 2013, precum și 
ca „mecanismul de conectare a Europei” să 
conțină referiri specifice la regiunile 
ultraperiferice;

11. subliniază faptul că un spațiu unic 
european al transporturilor trebuie să 
contribuie la o creștere favorabilă 
incluziunii a regiunilor ultraperiferice și să 
reducă deficitul acestora de accesibilitate; 
solicită crearea unui cadru specific pentru 
susținerea sectorului transporturilor 
maritime și aeriene în regiunile 
ultraperiferice, de tip POSEI, care să 
asigure principiul continuității teritoriale; 
solicită, de asemenea, crearea unor 
platforme logistice, și sprijină punerea în 
aplicare a proiectelor precum cel al 
autostrăzilor maritime; subliniază 
potențialul programului Marco Polo pentru 
regiunile ultraperiferice și solicită Comisiei 
o mai mare flexibilitate a acestuia și 
prelungirea sa până după 2013, precum și 
ca „mecanismul de conectare a Europei” să 
conțină referiri specifice la regiunile 
ultraperiferice;

Or. pt
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Amendamentul 134
Maria do Céu Patrăo Neves

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. reamintește că dependența regiunilor 
ultraperiferice de combustibilii fosili 
importați duc la supracosturi ridicate; 
propune consolidarea sectorului energiilor 
regenerabile, precum și crearea unui 
program specific în domeniul energetic 
pentru reducerea costurilor aferente 
distanței, infrastructurilor și serviciilor 
prestate;

12. reamintește că dependența regiunilor 
ultraperiferice de combustibilii fosili 
importați duc la supracosturi ridicate; 
propune consolidarea sectorului energiilor 
regenerabile, prin crearea unui program 
propriu, destinat proiectelor de cercetare 
în domeniul energiilor regenerabile și al 
diversificării bazei energetice regionale și, 
în special, în domeniul energiei 
geotermale, maremotrice și pe bază de 
hidrogen, precum și crearea unui program 
specific în domeniul energetic pentru 
reducerea costurilor aferente distanței, 
infrastructurilor și serviciilor prestate;

Or. pt

Amendamentul 135
Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. reamintește că dependența regiunilor 
ultraperiferice de combustibilii fosili 
importați duc la supracosturi ridicate; 
propune consolidarea sectorului energiilor 
regenerabile, precum și crearea unui 
program specific în domeniul energetic 
pentru reducerea costurilor aferente 
distanței, infrastructurilor și serviciilor 

12. reamintește că dependența regiunilor 
ultraperiferice de combustibilii fosili 
importați duc la supracosturi ridicate; 
propune consolidarea sectorului energiilor 
regenerabile, prin inițiative precum 
„Pactul insulelor”, care are ca scop 
dezvoltarea de planuri locale de acțiune 
pentru energiile regenerabile și de 
proiecte profitabile, pentru a obține o 
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prestate; reducere a emisiilor de CO2 de cel puțin 
20 % până în 2020, precum și crearea unui 
program specific în domeniul energetic 
pentru reducerea costurilor aferente 
distanței, infrastructurilor și serviciilor 
prestate;

Or. es

Amendamentul 136
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrăo 
Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa 
Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. reamintește că dependența regiunilor 
ultraperiferice de combustibilii fosili 
importați duc la supracosturi ridicate; 
propune consolidarea sectorului energiilor 
regenerabile, precum și crearea unui 
program specific în domeniul energetic 
pentru reducerea costurilor aferente 
distanței, infrastructurilor și serviciilor 
prestate;

12. reamintește că dependența regiunilor
ultraperiferice de combustibilii fosili 
importați duc la supracosturi ridicate; 
propune consolidarea sectorului energiilor 
regenerabile, precum și crearea unui 
program specific în domeniul energetic 
pentru reducerea costurilor aferente 
distanței, infrastructurilor și serviciilor 
prestate, cu scopul de a încuraja politicile 
ambițioase asumate de regiunile 
ultraperiferice în materie de dezvoltare a 
energiilor regenerabile;

Or. fr

Amendamentul 137
Catherine Grèze
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Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. reamintește că dependența regiunilor 
ultraperiferice de combustibilii fosili 
importați duc la supracosturi ridicate; 
propune consolidarea sectorului energiilor 
regenerabile, precum și crearea unui 
program specific în domeniul energetic 
pentru reducerea costurilor aferente 
distanței, infrastructurilor și serviciilor 
prestate;

12. reamintește că dependența regiunilor 
ultraperiferice de combustibilii fosili 
importați duc la supracosturi ridicate; 
propune consolidarea sectorului energiilor 
regenerabile, a eficienței energetice, 
promovarea reducerii consumului de 
combustibili, precum și crearea unui 
program specific în domeniul energetic 
pentru reducerea costurilor aferente 
distanței, infrastructurilor și serviciilor 
prestate;

Or. fr

Amendamentul 138
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrăo Neves, Juan 
Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa Estaràs 
Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. îndeamnă Comisia să creeze un 
program specific în domeniul energiei, al 
transporturilor și al tehnologiei informației 
și comunicării, similar cu POSEI, care ar 
trebui să fie corelat cu celelalte fonduri 
europene în aceste domenii;

13. subliniază faptul că articolul 349 din 
TFUE prevede adoptarea de măsuri 
specifice pentru a atenua impactul 
caracteristicilor regiunilor ultraperiferice, 
dintre care cele necesare pentru a permite 
participarea deplină a regiunilor 
ultraperiferice în aceleași condiții cu 
celelalte regiuni la toate programele 
orizontale ale Uniunii; consideră totuși că
interpretarea acestui articol a fost redusă, 
ceea ce limitează domeniul său de 
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aplicare în vederea modulării acestor 
politici și a beneficierii de pe urma lor; 
îndeamnă Comisia să creeze un program 
specific în domeniul energiei, al 
transporturilor și al tehnologiei informației 
și comunicării, similar cu POSEI, care ar 
trebui să fie corelat cu celelalte fonduri 
europene în aceste domenii;

Or. fr

Amendamentul 139
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. îndeamnă Comisia să creeze un 
program specific în domeniul energiei, al 
transporturilor și al tehnologiei informației 
și comunicării, similar cu POSEI, care ar 
trebui să fie corelat cu celelalte fonduri 
europene în aceste domenii;

13. îndeamnă Comisia să creeze un 
program specific în domeniul energiei, al 
transporturilor și al tehnologiei informației 
și comunicării, pe baza POSEI, cu cel mai 
ridicat grad posibil de sinergii cu celelalte 
elemente ale acțiunii Uniunii în aceste 
domenii;

Or. fr

Amendamentul 140
Alain Cadec

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. îndeamnă Comisia să creeze un 
program specific în domeniul energiei, al 
transporturilor și al tehnologiei informației 
și comunicării, similar cu POSEI, care ar 
trebui să fie corelat cu celelalte fonduri 
europene în aceste domenii;

13. îndeamnă Comisia să creeze un 
program specific în domeniul energiei, al 
transporturilor terestre și maritime și al 
tehnologiei informației și comunicării, 
similar cu POSEI, care ar trebui să fie 
corelat cu celelalte fonduri europene în 
aceste domenii;

Or. fr

Amendamentul 141
Maria do Céu Patrăo Neves

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. îndeamnă Comisia să creeze un 
program specific în domeniul energiei, al 
transporturilor și al tehnologiei 
informației și comunicării, similar cu 
POSEI, care ar trebui să fie corelat cu 
celelalte fonduri europene în aceste 
domenii;

13. îndeamnă Comisia să creeze un 
program specific în domeniul energiei și al 
tehnologiei informației și comunicării, 
similar cu POSEI, care ar trebui să fie 
corelat cu celelalte fonduri europene în 
aceste domenii;

Or. pt

Amendamentul 142
Maurice Ponga

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)



PE483.761v01-00 84/102 AM\894372RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. solicită crearea unui comitet de 
monitorizare de nivel superior în cadrul 
Comisiei, pentru a spori vizibilitatea 
regiunilor ultraperiferice în cadrul 
instituțiilor europene, pentru a institui 
perspective politice, a dezvolta și a stimula 
o viziune de viitor pentru regiunile 
ultraperiferice, pentru anul 2020;

Or. fr

Amendamentul 143
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. solicită adoptarea de urgență a unor 
măsuri de combatere a șomajului și a 
șomajului în rândul tinerilor, precum și a 
persistenței sărăciei și a inegalităților în 
distribuirea veniturilor în regiunile 
ultraperiferice, care prezintă, din toate 
aceste puncte de vedere, unele dintre cele 
mai ridicate rate din Uniune;

Or. fr

Amendamentul 144
Patrice Tirolien
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Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. consideră că finanțarea inovatoare a 
politicii de coeziune ar putea răspunde 
parțial la lipsa cronică de investiții a 
microîntreprinderilor/IMM-urilor în 
regiunile ultraperiferice, dar că o 
simplificare maximă a procedurilor, 
menținând totodată un nivel suficient de 
securitate, este o condiție insuficientă; 
subliniază propunerea din raportul 
elaborat de Pedro Solbes, care sugerează
crearea unor fonduri de investiții 
regionale, susținute de către BEI, pentru 
a dezvolta piețele de capital de risc 
regionale; solicită Comisiei să propună
Parlamentului și Consiliului un act 
legislativ în acest sens;

Or. fr

Amendamentul 145
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. solicită luarea de măsuri concrete 
pentru promovarea investițiilor IMM-
urilor din regiunile ultraperiferice în 
exterior, ceea ce ar contribui la o mai 
bună integrare a acestor regiuni în 
mediul lor geografic;

Or. lt
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Amendamentul 146
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Punctul 13b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. solicită ca eforturile depuse până în 
prezent cu privire la regiunile 
ultraperiferice să fie menținute pentru a 
intensifica crearea de facilități de 
cercetare locale, care să se ridice la 
înălțimea potențialului, pe de o parte, și 
pentru a promova și a sprijini dezvoltarea 
de universități atractive, performante, 
dotate cu resurse reale și care să fie la 
înălțimea universităților din alte regiuni 
de pe teritoriul Uniunii, pe de altă parte;

Or. fr

Amendamentul 147
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 13b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. solicită ca, în domenii limitate, să fie 
puse în aplicare dispozitive experimentale 
în aceste regiuni în ceea ce privește 
atribuirea contractelor de achiziții 
publice, cu scopul de a balansa 
procedurile de alocare prin luarea în 
considerare a teritorialității actorilor-
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concurenți;

Or. fr

Amendamentul 148
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. susține o mai mare participare din 
partea autorităților regionale din regiunile 
ultraperiferice la pregătirea și punerea în 
aplicare a programelor europene, ca parte a 
unei guvernanțe pe mai multe niveluri și în 
parteneriat, precum și o mai mare 
vizibilitate a acestor regiuni în cadrul 
instituțiilor europene;

14. susține o mai mare participare din 
partea autorităților regionale și locale din 
regiunile ultraperiferice la pregătirea și 
punerea în aplicare a programelor și a 
politicilor europene, ca parte a unei 
guvernanțe pe mai multe niveluri și în 
parteneriat cu sectorul privat, cu scopul de 
a asigura faptul că necesitățile lor 
specifice sunt luate în considerare la toate 
nivelurile procesului decizional;

Or. en

Amendamentul 149
Maria do Céu Patrăo Neves

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. susține o mai mare participare din 
partea autorităților regionale din regiunile 
ultraperiferice la pregătirea și punerea în 
aplicare a programelor europene, ca parte a 
unei guvernanțe pe mai multe niveluri și în 
parteneriat, precum și o mai mare 

14. susține o mai mare participare din 
partea autorităților regionale din regiunile 
ultraperiferice la pregătirea și punerea în 
aplicare a programelor europene, în 
conformitate cu principiul flexibilității, al 
adaptabilității și al modularității, ca parte 
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vizibilitate a acestor regiuni în cadrul 
instituțiilor europene;

a subsidiarității și a unei guvernanțe pe 
mai multe niveluri și în parteneriat, precum 
și o mai mare vizibilitate a acestor regiuni 
în cadrul instituțiilor europene;

Or. pt

Amendamentul 150
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. susține o mai mare participare din 
partea autorităților regionale din regiunile 
ultraperiferice la pregătirea și punerea în 
aplicare a programelor europene, ca parte a 
unei guvernanțe pe mai multe niveluri și în 
parteneriat, precum și o mai mare 
vizibilitate a acestor regiuni în cadrul 
instituțiilor europene;

14. (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. fr

Amendamentul 151
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrăo Neves, Juan 
Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa Estaràs 
Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. susține o mai mare participare din 14. (Nu privește versiunea în limba 
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partea autorităților regionale din regiunile 
ultraperiferice la pregătirea și punerea în 
aplicare a programelor europene, ca parte a 
unei guvernanțe pe mai multe niveluri și în 
parteneriat, precum și o mai mare 
vizibilitate a acestor regiuni în cadrul 
instituțiilor europene;

română.)

Or. fr

Amendamentul 152
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. solicită Comisiei să realizeze un 
studiu detaliat cu privire la formarea 
prețurilor în regiunile ultraperiferice, 
pentru a stabili pârghiile de acțiune 
adecvate pentru a spori eficiența pieței 
comune în aceste teritorii;

Or. fr

Amendamentul 153
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. constată rolul regiunilor ultraperiferice 
în calitate de frontiere ale UE cu restul 
lumii și pledează pentru o abordare care să 

15. constată rolul regiunilor ultraperiferice 
în calitate de frontiere ale UE cu restul 
lumii și pledează pentru o abordare care să 
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recunoască vecinătatea cu țări terțe și cu 
țările în cazul cărora există relații istorico-
culturale privilegiate; atrage atenția asupra 
dificultăților de integrare din respectivele 
zone geografice, asupra impactului 
acordurilor comerciale internaționale și 
asupra efectului dimensiunii externe a 
anumitor politici europene;

recunoască proximitatea lor cu țări terțe și 
cu țările cu care acestea întrețin relații 
istorico-culturale specifice; atrage atenția 
asupra dificultăților lor de integrare în
respectivele zone geografice ale acestora;

Or. en

Amendamentul 154
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrăo 
Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa 
Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. constată rolul regiunilor ultraperiferice 
în calitate de frontiere ale UE cu restul 
lumii și pledează pentru o abordare care să
recunoască vecinătatea cu țări terțe și cu 
țările în cazul cărora există relații istorico-
culturale privilegiate; atrage atenția asupra 
dificultăților de integrare din respectivele 
zone geografice, asupra impactului
acordurilor comerciale internaționale și 
asupra efectului dimensiunii externe a 
anumitor politici europene;

15. constată rolul regiunilor ultraperiferice 
în calitate de frontiere ale UE cu restul 
lumii și pledează pentru o abordare, 
îndeosebi continuând ideile anunțate de 
către Comisie în parteneriat cu regiunile 
ultraperiferice, care să recunoască
vecinătatea UE cu țările terțe, inclusiv cu 
țările în cazul cărora există relații istorico-
culturale privilegiate; atrage atenția asupra 
dificultăților de integrare din respectivele 
zone geografice și a necesității de a găsi 
formule inovatoare specifice care să
încurajeze o integrare regională reală
prin programe și proiecte comune între 
regiunile ultraperiferice și țările terțe 
învecinate, precum și de a contribui la 
stabilirea unei conectivități 
corespunzătoare în zonele geografice 
respective; subliniază necesitatea de a 
realiza studii pentru a măsura impactul



AM\894372RO.doc 91/102 PE483.761v01-00

RO

acordurilor comerciale internaționale și 
efectele acestora în raport cu dimensiunea 
externă a anumitor politici europene;

Or. fr

Amendamentul 155
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. constată rolul regiunilor ultraperiferice 
în calitate de frontiere ale UE cu restul 
lumii și pledează pentru o abordare care să
recunoască vecinătatea cu țări terțe și cu 
țările în cazul cărora există relații istorico-
culturale privilegiate; atrage atenția asupra 
dificultăților de integrare din respectivele 
zone geografice, asupra impactului 
acordurilor comerciale internaționale și 
asupra efectului dimensiunii externe a 
anumitor politici europene;

15. constată rolul regiunilor ultraperiferice 
în calitate de intermediar al UE cu restul 
lumii și pledează pentru o abordare care să
recunoască vecinătatea cu țări terțe și cu 
țările în cazul cărora există relații istorico-
culturale privilegiate; atrage atenția asupra 
dificultăților de integrare din respectivele 
zone geografice, asupra impactului uneori 
dramatic al acordurilor comerciale 
internaționale care nu iau niciodată în 
considerare interesele ofensive ale 
regiunilor ultraperiferice și asupra 
efectului dimensiunii externe a anumitor 
politici europene; solicită, în acest sens, 
trimiterea de evaluări ale impactului 
Parlamentului European atunci când 
acordurile comerciale afectează în mod 
direct producții importante în cadrul 
regiunilor ultraperiferice;

Or. fr

Amendamentul 156
Younous Omarjee
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Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. constată rolul regiunilor ultraperiferice 
în calitate de frontiere ale UE cu restul 
lumii și pledează pentru o abordare care să
recunoască vecinătatea cu țări terțe și cu 
țările în cazul cărora există relații istorico-
culturale privilegiate; atrage atenția asupra 
dificultăților de integrare din respectivele 
zone geografice, asupra impactului 
acordurilor comerciale internaționale și 
asupra efectului dimensiunii externe a 
anumitor politici europene;

15. constată rolul regiunilor ultraperiferice 
în calitate de frontiere ale UE cu restul 
lumii și pledează pentru o abordare care să
recunoască vecinătatea cu țări terțe și cu 
țările în cazul cărora există relații istorico-
culturale privilegiate; atrage atenția asupra 
dificultăților de integrare din respectivele 
zone geografice, asupra impactului 
acordurilor comerciale internaționale și 
asupra efectului dimensiunii externe a 
anumitor politici europene; consideră că
valorificarea punctelor forte specifice ale 
regiunilor ultraperiferice, ca avanposturi 
ale Uniunii în afara continentului 
european, constituie cea mai bună
strategie pentru a asigura dezvoltarea 
endogenă și durabilă a acestor regiuni;

Or. fr

Amendamentul 157
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. constată rolul regiunilor ultraperiferice 
în calitate de frontiere ale UE cu restul 
lumii și pledează pentru o abordare care să 
recunoască vecinătatea cu țări terțe și cu 
țările în cazul cărora există relații istorico-
culturale privilegiate; atrage atenția asupra 

15. constată rolul regiunilor ultraperiferice 
în calitate de frontiere ale UE cu restul 
lumii și pledează pentru utilizarea unei 
abordări care să recunoască relațiile lor de 
vecinătate cu țări terțe și cu țările în cazul 
cărora există relații istorico-culturale 
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dificultăților de integrare din respectivele 
zone geografice, asupra impactului 
acordurilor comerciale internaționale și 
asupra efectului dimensiunii externe a 
anumitor politici europene;

privilegiate; atrage atenția asupra 
dificultăților de integrare din respectivele 
zone geografice, asupra impactului 
acordurilor comerciale internaționale și 
asupra consecințelor dimensiunii externe a 
anumitor politici europene;

Or. en

Amendamentul 158
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. regretă reticența inițială de care a 
dat dovadă DG Comerț în a lua în 
considerare caracteristicile ultraperiferice
în timpul negocierii acordurilor de 
parteneriat economic (APE), și îndeamnă
Comisia să continue să caute 
compromisuri care respectă interesele 
regiunilor periferice în cauză în cadrul 
acordurilor definitive care urmează să fie 
încheiate cu țările ACP;

Or. fr

Amendamentul 159
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. reamintește încă o dată necesitatea 
unei sinergii mai bune între fondurile 
politicii de coeziune și Fondul european 
de dezvoltare, pentru a îmbunătăți 
proiectele de interes comun și integrarea 
regională a regiunilor ultraperiferice; 
reamintește, în acest sens, poziția repetată
a Parlamentului European față de un 
buget FED;

Or. fr

Amendamentul 160
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază importanța cooperării 
teritoriale pentru regiunile ultraperiferice 
și consideră că este necesară, pentru 
fiecare regiune, elaborarea unei strategii 
de dezvoltare individuală, adaptate la 
contextul local propriu și la cel al 
teritoriilor sale vecine; consideră că este 
oportun să se ia în considerare 
posibilitatea ca regiunile ultraperiferice 
să desfășoare proiecte comune cu țările 
terțe ale UE;

Or. es

Amendamentul 161
Younous Omarjee
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Propunere de rezoluție
Punctul 15b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. speră ca Comisia să furnizeze dovezi 
cu privire la intenția sa reală de a 
promova integrarea regională a 
regiunilor ultraperiferice;

Or. fr

Amendamentul 162
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită continuarea programelor de 
cooperare teritorială în regiunile 
ultraperiferice și promovează consolidarea 
bugetelor programelor, o mai mare 
importanță acordată cooperării 
transnaționale și, în cazul regiunilor 
ultraperiferice, eliminarea criteriului 
privind cei 150 km în cooperarea 
transfrontalieră;

16. solicită continuarea programelor de 
cooperare teritorială în regiunile 
ultraperiferice;

Or. en

Amendamentul 163
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrăo Neves, Juan 
Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover
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Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită continuarea programelor de 
cooperare teritorială în regiunile 
ultraperiferice și promovează consolidarea
bugetelor programelor, o mai mare 
importanță acordată cooperării 
transnaționale și, în cazul regiunilor 
ultraperiferice, eliminarea criteriului 
privind cei 150 km în cooperarea 
transfrontalieră;

16. solicită continuarea programelor de 
cooperare teritorială în regiunile 
ultraperiferice și promovează flexibilitatea 
de reglementare în vederea unei mai bune 
utilizări a bugetelor disponibile și a unei 
concretizări a proiectelor de cooperare, 
precum și o creștere la 85 % a ratei de 
cofinanțare FEDER, pentru o mai mare 
importanță acordată cooperării 
transnaționale și, în cazul regiunilor 
ultraperiferice, eliminarea criteriului 
privind cei 150 km de frontieră maritimă
în cooperarea transfrontalieră;

Or. fr

Amendamentul 164
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită continuarea programelor de 
cooperare teritorială în regiunile 
ultraperiferice și promovează consolidarea 
bugetelor programelor, o mai mare 
importanță acordată cooperării 
transnaționale și, în cazul regiunilor 
ultraperiferice, eliminarea criteriului 
privind cei 150 km în cooperarea 
transfrontalieră;

16. solicită continuarea programelor de 
cooperare teritorială în regiunile 
ultraperiferice și promovează consolidarea 
bugetelor programelor, o mai mare 
importanță acordată cooperării 
transnaționale și, în cazul regiunilor 
ultraperiferice, eliminarea criteriului 
privind cei 150 km în cooperarea 
transfrontalieră; salută propunerea
Comisiei Europene în propunerea sa
legislativă privind „cooperarea teritorială
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europeană” de a proteja acest domeniu 
pentru regiunile ultraperiferice, dar 
regretă totuși normele de adoptare a
programelor operaționale care nu iau în
considerare situația juridică, 
administrativă și geopolitică regională;

Or. fr

Amendamentul 165
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită continuarea programelor de 
cooperare teritorială în regiunile 
ultraperiferice și promovează consolidarea 
bugetelor programelor, o mai mare 
importanță acordată cooperării 
transnaționale și, în cazul regiunilor 
ultraperiferice, eliminarea criteriului 
privind cei 150 km în cooperarea
transfrontalieră;

16. solicită continuarea programelor de 
cooperare teritorială în regiunile 
ultraperiferice și promovează consolidarea 
bugetelor programelor, o mai mare 
importanță acordată cooperării 
transnaționale și eliminarea criteriului 
privind cei 150 km, care limitează 
posibilitățile de cooperare transfrontalieră;

Or. es

Amendamentul 166
Luís Paulo Alves

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază, de asemenea, faptul că 
situarea geografică privilegiată a 
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regiunilor ultraperiferice constituie o 
valoare adăugată importantă pentru 
Uniunea Europeană în relațiilor sale cu 
țările din Africa, America Centrală și 
Statele Unite ale Americii; consideră că, 
în prezent, este urgentă creșterea 
potențialului cooperării transfrontaliere 
pentru a contribui la dezvoltarea de 
posibilități economice și la crearea de 
locuri de muncă;

Or. pt

Amendamentul 167
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrăo 
Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa 
Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. reamintește rolul important pe care 
regiunile ultraperiferice îl pot juca în 
cooperarea pentru dezvoltare în cadrul 
platformelor privilegiate de cooperare cu 
țările terțe vecine, precum și ca regiuni 
care pot desfășura o activitate importantă
ca facilitator al dezvoltării în mediul lor 
geografic;

Or. fr

Amendamentul 168
Luís Paulo Alves
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Propunere de rezoluție
Punctul 16b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. subliniază faptul că programul 
„dialogurilor transatlantice” gestionat de 
Comisia Europeană trebuie să acorde 
prioritate regiunilor ultraperiferice, 
pentru a consolida importanța rolului lor 
geostrategic și a oferi beneficii Uniunii 
Europene;

Or. pt

Amendamentul 169
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrăo 
Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa 
Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. reamintește faptul că alte regiuni din 
UE pot opta să devină regiuni 
ultraperiferice, prin alegerea statutului 
adecvat, și atrage atenția asupra rolului 
decisiv pe care actualele regiuni 
ultraperiferice îl pot avea în promovarea și 
consolidarea statutului lor;

17. reamintește faptul că țările și teritoriile
daneze, franceze și olandeze de peste 
mări, vizate la articolul 355 alineatul 1 și 
alineatul 2 din TFUE pot opta să devină
regiuni ultraperiferice, prin alegerea 
statutului adecvat, și atrage atenția asupra 
rolului decisiv pe care actualele regiuni 
ultraperiferice îl pot avea în promovarea și 
consolidarea statutului lor;

Or. fr
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Amendamentul 170
Alain Cadec

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. reamintește faptul că alte regiuni din 
UE pot opta să devină regiuni 
ultraperiferice, prin alegerea statutului 
adecvat, și atrage atenția asupra rolului 
decisiv pe care actualele regiuni 
ultraperiferice îl pot avea în promovarea și 
consolidarea statutului lor;

17. reamintește faptul că alte regiuni din 
UE pot opta să devină regiuni 
ultraperiferice dacă îndeplinesc criteriile 
specifice regiunilor ultraperiferice,
prevăzute la articolul 349 din TFUE, prin 
alegerea statutului adecvat, și atrage atenția 
asupra rolului decisiv pe care actualele 
regiuni ultraperiferice îl pot avea în 
promovarea și consolidarea statutului lor;

Or. fr

Amendamentul 171
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. reamintește faptul că alte regiuni din 
UE pot opta să devină regiuni 
ultraperiferice, prin alegerea statutului 
adecvat, și atrage atenția asupra rolului 
decisiv pe care actualele regiuni 
ultraperiferice îl pot avea în promovarea și 
consolidarea statutului lor;

17. reamintește faptul că alte regiuni din 
UE pot opta să devină regiuni 
ultraperiferice, prin alegerea statutului 
adecvat, și atrage atenția asupra regiunilor 
ultraperiferice actuale și a rolului decisiv 
pe care acestea îl pot avea în promovarea 
și consolidarea statutului lor;

Or. en
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Amendamentul 172
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. reamintește, în acest sens, linia 
bugetară disponibilă pentru acțiunea 
pregătitoare de sprijinire a Mayotte sau a 
oricărui altui teritoriu potențial vizat, în 
procesul de tranziție la statutul de regiune 
ultraperiferică, pentru a sprijini teritoriile 
în timpul procesului de transformare în 
regiuni ultraperiferice;

Or. en

Amendamentul 173
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. semnalează iminenta acordare a 
statutului de regiune ultraperiferică
pentru Mayotte și îndeamnă Comisia să
consolideze sprijinul, în special, 
administrativ și tehnic, esențial pentru o 
absorbție adecvată a fondurilor; 
consideră că va fi necesar să se prevadă
măsuri specifice pentru această regiune, 
în cadrul stabilirii fondurilor de coeziune 
în următorul cadru financiar multianual;

Or. fr
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Amendamentul 174
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. având în vedere caracterul unic al 
regiunilor ultraperiferice, subliniază 
necesitatea de a menține asistența 
prioritară care le este acordată în cadrul 
politicii structurale de coeziune 
economică și socială;

Or. lt


