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Amendamentul 1
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că politica de coeziune 
a UE contribuie în mod semnificativ la 
economia europeană și reprezintă una 
dintre cele mai mari surse comunitare de 
investiții;

1. subliniază faptul că politica de coeziune 
a UE contribuie în mod semnificativ la 
economia europeană și reprezintă una 
dintre cele mai mari surse comunitare de 
investiții, acordând asistență orientată 
pentru abordarea nevoilor prioritare și a 
domeniilor mai puțin dezvoltate, care 
prezintă un potențial de creștere 
economică atât în sectorul public, cât și în 
cel privat;

Or. en

Amendamentul 2
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că politica de coeziune 
a UE contribuie în mod semnificativ la 
economia europeană și reprezintă una 
dintre cele mai mari surse comunitare de 
investiții;

1. subliniază faptul că politica de coeziune 
a UE contribuie în mod semnificativ la 
economia europeană, reprezintă cea mai 
importantă sursă comunitară de investiții 
în economia reală și asigură investițiilor 
publice și private un efect de pârghie 
semnificativ, inclusiv la nivel regional și 
local;

Or. fr

Amendamentul 3
Derek Vaughan, Mojca Kleva



PE486.150v01-00 4/33 AM\897576RO.doc

RO

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că politica de coeziune
a UE contribuie în mod semnificativ la 
economia europeană și reprezintă una 
dintre cele mai mari surse comunitare de 
investiții;

1. subliniază faptul că, având în vedere 
ritmul actual lent al creșterii economice și 
ratele mari ale șomajului în UE, sprijinul 
acordat prin politica de coeziune este 
fundamental pentru îmbunătățirea 
creșterii economice și a competitivității 
statelor membre și a regiunilor acestora; 
recunoaște faptul că investițiile în 
cercetare și inovare sunt, de asemenea, 
esențiale pentru o creștere economică 
durabilă;

Or. en

Amendamentul 4
Dimitar Stoyanov

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că politica de coeziune 
a UE contribuie în mod semnificativ la 
economia europeană și reprezintă una 
dintre cele mai mari surse comunitare de 
investiții;

1. subliniază faptul că politica de coeziune 
a UE contribuie în mod semnificativ la 
economia europeană și reprezintă una 
dintre cele mai mari surse comunitare de 
investiții; consideră că politica de 
coeziune a UE ar trebui să fie utilizată de 
statele membre pentru a atrage mai multe 
investiții în infrastructură, inovare și 
inițiative științifice și sociale;

Or. bg

Amendamentul 5
Elisabeth Schroedter
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că politica de coeziune 
a UE contribuie în mod semnificativ la 
economia europeană și reprezintă una 
dintre cele mai mari surse comunitare de 
investiții;

1. subliniază faptul că politica de coeziune 
a UE contribuie în mod semnificativ la 
economia europeană și reprezintă una 
dintre cele mai mari surse comunitare de 
investiții pentru consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale prin 
reducerea diferențelor între regiuni și 
pentru atingerea obiectivelor strategiei 
Uniunii pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii;

Or. en

Amendamentul 6
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că politica de coeziune 
a UE contribuie în mod semnificativ la 
economia europeană și reprezintă una 
dintre cele mai mari surse comunitare de 
investiții;

1. subliniază faptul că politica de coeziune 
a UE contribuie în mod semnificativ la 
economia europeană și reprezintă una 
dintre cele mai mari surse de investiții din 
bugetul european;

Or. fr

Amendamentul 7
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că politica de coeziune 
a UE contribuie în mod semnificativ la 

1. subliniază faptul că politica de coeziune 
a UE contribuie în mod semnificativ la 
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economia europeană și reprezintă una 
dintre cele mai mari surse comunitare de 
investiții;

economia europeană și la competitivitate și
reprezintă una dintre cele mai mari surse 
comunitare de investiții;

Or. lt

Amendamentul 8
Franck Proust

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că în majoritatea țărilor 
europene societățile mari generează o 
parte importantă din valoarea adăugată a 
sectorului de afaceri și insistă asupra 
faptului că, pentru susținere axată pe 
criterii geografice, dimensiunea 
întreprinderilor nu ar trebui să conteze, 
deoarece singurul criteriu ar trebui să fie 
calitatea și caracterul durabil necesar al 
proiectului;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 9
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că în majoritatea țărilor 
europene societățile mari generează o 
parte importantă din valoarea adăugată a 
sectorului de afaceri și insistă asupra 
faptului că, pentru susținere axată pe 
criterii geografice, dimensiunea 
întreprinderilor nu ar trebui să conteze, 
deoarece singurul criteriu ar trebui să fie 
calitatea și caracterul durabil necesar al

2. subliniază că în Uniunea Europeană
societățile mari sunt responsabile pentru 
42,3 % din valoarea adăugată a sectorului 
de afaceri, pentru 32,6 % din forța de 
muncă ocupată și pentru mai mult de 
50 % din totalul exporturilor, deși acestea 
reprezintă o mică parte din totalul 
societăților și insistă asupra faptului că, 
pentru susținere axată pe criterii 
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proiectului; geografice, dimensiunea întreprinderilor nu 
ar trebui să conteze, deoarece singurul 
criteriu ar trebui să fie calitatea și 
caracterul durabil necesar al proiectului;

Or. en

Amendamentul 10
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că în majoritatea țărilor 
europene societățile mari generează o parte 
importantă din valoarea adăugată a 
sectorului de afaceri și insistă asupra 
faptului că, pentru susținere axată pe 
criterii geografice, dimensiunea 
întreprinderilor nu ar trebui să conteze, 
deoarece singurul criteriu ar trebui să fie 
calitatea și caracterul durabil necesar al 
proiectului;

2. subliniază că în majoritatea țărilor 
europene societățile mari generează o parte 
importantă din valoarea adăugată a 
sectorului de afaceri, contribuind la 
transferul de cunoștințe în UE și în 
regiunile sale; reamintește faptul că, prin 
intermediul lanțurilor de aprovizionare și 
prin crearea mobilității forței de muncă, 
precum și datorită introducerii bunelor 
practici în gestionarea inovării, societățile 
mari au un efect pozitiv asupra 
competitivității UE; insistă asupra faptului 
că, pentru susținere axată pe criterii 
geografice, dimensiunea întreprinderilor nu 
ar trebui să conteze, deoarece singurul 
criteriu ar trebui să fie calitatea și 
caracterul durabil necesar al proiectului;

Or. en

Amendamentul 11
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că în majoritatea țărilor 2. subliniază că în majoritatea țărilor 
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europene societățile mari generează o parte 
importantă din valoarea adăugată a 
sectorului de afaceri și insistă asupra 
faptului că, pentru susținere axată pe 
criterii geografice, dimensiunea 
întreprinderilor nu ar trebui să conteze, 
deoarece singurul criteriu ar trebui să fie 
calitatea și caracterul durabil necesar al 
proiectului;

europene societățile mari generează o parte 
importantă din valoarea adăugată a 
sectorului de afaceri; cu toate acestea, 
concluzionează că aproximativ 
20,8 milioane de întreprinderi mici și 
mijlocii (IMM-uri) generează peste 
87,46 milioane de locuri de muncă în UE; 
recunoaște faptul că nivelul mediu al 
subvențiilor pentru crearea unui nou loc 
de muncă în cadrul IMM-urilor este cu 
zece puncte mai mic decât în cazul 
societăților mari, astfel cum a fost indicat 
în rapoartele privind punerea în aplicare 
a fondurilor structurale; prin urmare, 
sprijină propunerile Comisiei din 
pachetul privind viitorul politicii de 
coeziune de a axa FEDER pe 
îmbunătățirea competitivității 
IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 12
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că în majoritatea țărilor 
europene societățile mari generează o parte 
importantă din valoarea adăugată a
sectorului de afaceri și insistă asupra 
faptului că, pentru susținere axată pe 
criterii geografice, dimensiunea 
întreprinderilor nu ar trebui să conteze, 
deoarece singurul criteriu ar trebui să fie 
calitatea și caracterul durabil necesar al 
proiectului;

2. subliniază că în majoritatea țărilor 
europene societățile mari generează o parte 
importantă din valoarea adăugată a 
sectorului de afaceri și insistă asupra 
faptului că, pentru susținere axată pe 
criterii geografice, dimensiunea 
întreprinderilor nu ar trebui să conteze, 
deoarece criteriile principale ar trebui să 
fie calitatea și caracterul durabil necesar al 
proiectului; totuși, aceste criterii ar trebui 
să fie armonizate cu potențialul oferit de 
întreprinderile mici și mijlocii în ceea ce 
privește crearea de locuri de muncă, 
diversificarea și flexibilitatea economică, 
la care contribuie politica de coeziune în 
prezent;
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Or. es

Amendamentul 13
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că în majoritatea țărilor 
europene societățile mari generează o 
parte importantă din valoarea adăugată a 
sectorului de afaceri și insistă asupra 
faptului că, pentru susținere axată pe 
criterii geografice, dimensiunea 
întreprinderilor nu ar trebui să conteze, 
deoarece singurul criteriu ar trebui să fie 
calitatea și caracterul durabil necesar al 
proiectului;

2. subliniază că, deși contribuția 
societăților mari la economia UE este 
semnificativă, creșterea la nivel local este 
susținută frecvent de IMM-uri și de 
întreprinderi sociale și că finanțarea 
politicii de coeziune trebuie să se realizeze 
printr-o abordare solidă a guvernanței pe 
mai multe niveluri pentru a asigura că 
IMM-urile și întreprinderile sociale își 
îndeplinesc întregul lor potențial și 
continuă să aibă o contribuție valoroasă 
la competitivitatea UE;

Or. en

Amendamentul 14
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că în majoritatea țărilor 
europene societățile mari generează o parte 
importantă din valoarea adăugată a 
sectorului de afaceri și insistă asupra 
faptului că, pentru susținere axată pe 
criterii geografice, dimensiunea 
întreprinderilor nu ar trebui să conteze, 
deoarece singurul criteriu ar trebui să fie
calitatea și caracterul durabil necesar al 
proiectului;

2. subliniază că în majoritatea țărilor 
europene societățile mari generează o parte 
importantă din valoarea adăugată a 
sectorului de afaceri, dar în același timp 
constată importanța susținerii calității și 
viabilității întreprinderilor mici și mijlocii 
în scopul creării de locuri de muncă, al 
consolidării competitivității și al 
menținerii contribuției acestora la 
redresarea economică europeană și la 
atragerea investițiilor;



PE486.150v01-00 10/33 AM\897576RO.doc

RO

Or. el

Amendamentul 15
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că în majoritatea țărilor 
europene societățile mari generează o parte 
importantă din valoarea adăugată a 
sectorului de afaceri și insistă asupra 
faptului că, pentru susținere axată pe 
criterii geografice, dimensiunea 
întreprinderilor nu ar trebui să conteze, 
deoarece singurul criteriu ar trebui să fie 
calitatea și caracterul durabil necesar al 
proiectului;

2. subliniază că în majoritatea țărilor 
europene IMM-urile împreună cu
societățile mari generează o parte 
importantă din valoarea adăugată a 
sectorului de afaceri și propune ca, pentru 
susținere axată pe criterii geografice, 
dimensiunea întreprinderilor să nu fie 
singurul criteriu care contează, deoarece 
criterii pertinente ar trebui să fie mai ales
calitatea și caracterul durabil necesar al 
proiectului;

Or. fr

Amendamentul 16
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că în majoritatea țărilor 
europene societățile mari generează o parte 
importantă din valoarea adăugată a 
sectorului de afaceri și insistă asupra 
faptului că, pentru susținere axată pe 
criterii geografice, dimensiunea 
întreprinderilor nu ar trebui să conteze, 
deoarece singurul criteriu ar trebui să fie
calitatea și caracterul durabil necesar al 
proiectului;

2. subliniază că în majoritatea țărilor 
europene, deși societățile mari generează o 
parte importantă din valoarea adăugată a 
sectorului de afaceri, IMM-urile reprezintă 
principala forță motrice pentru creșterea 
economică, pentru inovare, pentru 
ocuparea forței de muncă și pentru 
integrarea socială; consideră că, pentru 
susținere axată pe criterii geografice, 
calitatea și caracterul durabil al proiectului 
ar trebui să fie criteriile principale;
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Or. en

Amendamentul 17
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că în majoritatea țărilor 
europene societățile mari generează o parte 
importantă din valoarea adăugată a 
sectorului de afaceri și insistă asupra 
faptului că, pentru susținere axată pe 
criterii geografice, dimensiunea 
întreprinderilor nu ar trebui să conteze, 
deoarece singurul criteriu ar trebui să fie
calitatea și caracterul durabil necesar al 
proiectului;

2. subliniază că în majoritatea țărilor 
europene societățile mari generează o parte 
importantă din valoarea adăugată a 
sectorului de afaceri și insistă asupra 
faptului că, pentru susținere axată pe 
criterii geografice, dimensiunea 
întreprinderilor nu ar trebui să fie singurul 
criteriu aplicat, deoarece calitatea și 
caracterul durabil necesar al proiectului 
sunt, de asemenea, criterii pertinente;

Or. fr

Amendamentul 18
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că în majoritatea țărilor 
europene societățile mari generează o parte 
importantă din valoarea adăugată a 
sectorului de afaceri și insistă asupra 
faptului că, pentru susținere axată pe 
criterii geografice, dimensiunea 
întreprinderilor nu ar trebui să conteze, 
deoarece singurul criteriu ar trebui să fie 
calitatea și caracterul durabil necesar al 
proiectului;

2. subliniază că în majoritatea țărilor 
europene întreprinderile industriale și
societățile mari generează o parte 
importantă din valoarea adăugată a 
sectorului de afaceri și insistă asupra 
faptului că, pentru susținere axată pe 
criterii geografice, dimensiunea 
întreprinderilor nu ar trebui să conteze, 
deoarece singurul criteriu ar trebui să fie 
calitatea și caracterul durabil necesar al 
proiectului;

Or. lt
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Amendamentul 19
Franck Proust

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază rolul central pe care îl 
joacă ajutoarele bazate pe criterii 
geografice pentru succesul unei strategii 
de dezvoltare teritorială; astfel, consideră 
că este esențial ca aceste ajutoare să fie 
acordate tuturor tipurilor de 
întreprinderi; totuși, reamintește că 
politica de coeziune se adresează în 
special IMM-urilor, ca atu pentru 
amenajarea armonioasă a teritoriului și 
pentru diversificarea economiei locale;

Or. fr

Amendamentul 20
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că o abordare 
discriminatorie față de societățile mari ar 
putea împiedica inovarea și ar reduce 
competitivitatea altor societăți din UE, 
IMM-uri în special, prin eliminarea 
acestora din parteneriatele globale 
esențiale în domeniul inovării colective și 
prin reducerea accesului acestora la 
tehnologia avansată;

Or. en
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Amendamentul 21
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. invită Comisia și statele membre să 
propună măsuri specifice de sprijinire a 
tuturor întreprinderilor care oferă locuri 
de muncă în conformitate cu Strategia 
Europa 2020 și cu strategiile de dezvoltare 
naționale și regionale și să asigure, de 
asemenea, că deciziile de finanțare se 
bazează pe calitatea proiectului și pe 
valoarea sa pentru strategiile naționale, 
regionale, locale și ale UE;

Or. en

Amendamentul 22
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că într-o lume a concurenței 
globale o opțiune de susținere acordată în 
cadrul politicii de coeziune asigură valoare 
adăugată societăților atunci când acestea 
decid în care regiune din lume să își 
dezvolte capacitățile operaționale și unde 
să își transfere know-how-ul;

3. consideră că într-o lume a concurenței 
globale o opțiune de susținere acordată în 
cadrul politicii de coeziune asigură valoare 
adăugată societăților europene, stimulând 
competitivitatea acestora și sporind 
interesul pentru investițiile pe teritoriul 
UE; consideră că fondurile structurale 
trebuie să contribuie la punerea în 
aplicare a unei politici industriale reale și 
durabile într-o lume în curs de 
globalizare, care să favorizeze în special 
apariția unor mari lideri europeni care să 
constituie referințe mondiale;

Or. fr
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Amendamentul 23
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că într-o lume a concurenței 
globale o opțiune de susținere acordată în 
cadrul politicii de coeziune asigură valoare 
adăugată societăților atunci când acestea 
decid în care regiune din lume să își 
dezvolte capacitățile operaționale și unde 
să își transfere know-how-ul;

3. consideră că într-o lume a concurenței 
globale o opțiune de susținere acordată în 
cadrul politicii de coeziune asigură valoare 
adăugată societăților atunci când acestea 
decid în care regiune din lume să își 
dezvolte capacitățile operaționale și unde 
să își transfere know-how-ul; recunoaște 
faptul că investițiile din țările terțe pot 
contribui la reducerea efectelor crizei 
economice și la realizarea obiectivelor 
politicii de coeziune; insistă asupra 
importanței acestor investiții pentru 
regiunile care se confruntă cu dificultăți 
prin crearea de locuri de muncă și 
atragerea de capital străin;

Or. ro

Amendamentul 24
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că într-o lume a concurenței 
globale o opțiune de susținere acordată în 
cadrul politicii de coeziune asigură 
valoare adăugată societăților atunci când 
acestea decid în care regiune din lume să 
își dezvolte capacitățile operaționale și 
unde să își transfere know-how-ul;

3. recunoaște că UE, fiind unul dintre 
cele mai mari blocuri comerciale din 
lume, are un potențial de investiții 
semnificativ și subliniază importanța 
asigurării faptului că UE rămâne o zonă 
de prim interes pentru investițiile viitoare; 
subliniază creșterea interesului 
investitorilor potențiali prin intermediul 
investițiilor în cadrul politicii de coeziune 
în infrastructură și în dezvoltarea de 
competențe pe piața muncii;
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Or. en

Amendamentul 25
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că într-o lume a concurenței 
globale o opțiune de susținere acordată în 
cadrul politicii de coeziune asigură valoare 
adăugată societăților atunci când acestea 
decid în care regiune din lume să își 
dezvolte capacitățile operaționale și unde 
să își transfere know-how-ul;

3. consideră că într-o lume a concurenței 
globale o opțiune de susținere acordată în 
cadrul politicii de coeziune asigură valoare 
adăugată societăților atunci când acestea 
decid în care regiune din lume să își 
dezvolte capacitățile operaționale și unde 
să își transfere know-how-ul; subliniază că 
asigurarea unor servicii de asistență 
pentru întreprinderi, a unei inginerii 
financiare și a transferului de tehnologie 
reprezintă o contribuție suplimentară la 
atragerea investițiilor în Europa;

Or. en

Amendamentul 26
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că într-o lume a concurenței 
globale o opțiune de susținere acordată în 
cadrul politicii de coeziune asigură 
valoare adăugată societăților atunci când 
acestea decid în care regiune din lume să 
își dezvolte capacitățile operaționale și 
unde să își transfere know-how-ul;

3. consideră că într-o lume a concurenței 
globale, sprijinul UE pentru delocalizarea 
întreprinderilor în interiorul Uniunii ar 
trebui eliminat, de asemenea, prin fixarea 
unei perioade de funcționare de 10 ani și 
sprijină reducerea considerabilă a 
pragului de revizuire a investițiilor de 
delocalizare, inclusiv excluderea 
societăților mari de la subvenționarea 
directă;
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Amendamentul 27
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că într-o lume a concurenței 
globale o opțiune de susținere acordată în 
cadrul politicii de coeziune asigură valoare 
adăugată societăților atunci când acestea 
decid în care regiune din lume să își 
dezvolte capacitățile operaționale și unde 
să își transfere know-how-ul;

3. consideră că într-o lume a concurenței 
globale o opțiune de susținere acordată în 
cadrul politicii de coeziune este un 
element esențial pentru atragerea 
investițiilor străine, în măsura în care
asigură valoare adăugată societăților atunci 
când acestea decid în care regiune din lume 
să își dezvolte capacitățile operaționale și 
unde să își transfere know-how-ul;

Or. es

Amendamentul 28
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că într-o lume a concurenței 
globale o opțiune de susținere acordată în 
cadrul politicii de coeziune asigură valoare 
adăugată societăților atunci când acestea 
decid în care regiune din lume să își 
dezvolte capacitățile operaționale și unde 
să își transfere know-how-ul;

3. consideră că, într-o lume a concurenței 
globale și printr-o internaționalizarea tot 
mai puternică a comerțului mondial, o 
opțiune de susținere acordată în cadrul 
politicii de coeziune asigură valoare 
adăugată societăților atunci când acestea 
decid în care regiune din lume să își 
dezvolte capacitățile operaționale și unde 
să își transfere know-how-ul;

Or. en
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Amendamentul 29
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. aprobă argumentarea economică a unei 
politici de dezvoltare locale bazate pe 
logica fundamentală că este posibil să 
crească interesul pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate ale Uniunii, dacă acestea pot 
oferi avantaje competitive comparative, 
precum și seturi ferme de stimulente; în 
acest context solicită Comisiei să susțină 
statele membre și regiunile în continuarea 
propriilor politici de stimulare a 
investițiilor;

4. aprobă argumentarea economică a unei 
politici de dezvoltare locale bazate pe 
logica fundamentală că este posibil să 
crească interesul pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate ale Uniunii, dacă acestea pot 
oferi avantaje competitive comparative, 
precum și seturi ferme de stimulente; în 
acest context solicită Comisiei să susțină 
statele membre și regiunile în continuarea 
propriilor politici de stimulare a 
investițiilor; constată cu regret că 
regiunile mai puțin dezvoltate din UE își 
pierd constant atractivitatea în 
detrimentul țărilor terțe; invită autoritățile 
competente să elaboreze măsuri
urgente cu scopul menținerii investițiilor 
prezente și de atragere a noi investiții.

Or. ro

Amendamentul 30
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. aprobă argumentarea economică a 
unei politici de dezvoltare locale bazate pe 
logica fundamentală că este posibil să 
crească interesul pentru regiunile mai 
puțin dezvoltate ale Uniunii, dacă acestea 
pot oferi avantaje competitive 
comparative, precum și seturi ferme de 
stimulente; în acest context solicită 
Comisiei să susțină statele membre și 
regiunile în continuarea propriilor politici 

4. subliniază faptul că o politică regională 
puternică și integrată aduce numeroase 
beneficii tuturor regiunilor din UE; 
subliniază importanța unei abordări
locale care să asigure că politica de 
coeziune are un impact real la nivel local; 
recunoaște că o abordare a guvernanței 
pe mai multe niveluri, cu implicarea 
comunității locale în toate etapele, este 
esențială pentru asigurarea orientării 
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de stimulare a investițiilor; investițiilor către nevoile specifice ale 
fiecărei regiuni; recunoaște potențialul de 
extindere a sferei de aplicare a 
instrumentelor financiare inovatoare, 
astfel încât acestea să fie utilizate pentru a 
avea un efect mai mare, cum ar fi 
completarea metodelor de finanțare 
tradiționale prin acordarea accesului la 
finanțare; subliniază că mobilitatea 
instrumentelor financiare și o abordare 
flexibilă a integrării acestor instrumente 
la nivel regional ar putea conduce la 
acordarea unei atenții sporite abordării 
aspectelor teritoriale specifice fiecărei 
regiuni;

Or. en

Amendamentul 31
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. aprobă argumentarea economică a unei 
politici de dezvoltare locale bazate pe 
logica fundamentală că este posibil să 
crească interesul pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate ale Uniunii, dacă acestea pot 
oferi avantaje competitive comparative, 
precum și seturi ferme de stimulente; în 
acest context solicită Comisiei să susțină 
statele membre și regiunile în continuarea 
propriilor politici de stimulare a 
investițiilor;

4. aprobă argumentarea economică a unei 
politici de dezvoltare locale bazate pe 
logica fundamentală că este posibil să 
crească interesul pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate ale Uniunii, dacă acestea pot 
oferi avantaje competitive comparative, 
precum și seturi ferme de stimulente, în 
special cu o forță de muncă cu calificări 
înalte; prin urmare, solicită Comisiei să 
susțină statele membre în adaptarea 
sistemelor proprii de formare și de 
învățământ pentru a asigura că forța de 
muncă își poate adapta calificările la 
nevoile pieței muncii într-o economie mai 
durabilă, fondată pe concepte de formare 
profesională bazată pe competențe;

Or. en
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Amendamentul 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. aprobă argumentarea economică a unei 
politici de dezvoltare locale bazate pe 
logica fundamentală că este posibil să 
crească interesul pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate ale Uniunii, dacă acestea pot 
oferi avantaje competitive comparative, 
precum și seturi ferme de stimulente; în 
acest context solicită Comisiei să susțină 
statele membre și regiunile în continuarea 
propriilor politici de stimulare a 
investițiilor;

4. aprobă argumentarea economică a unei 
politici de dezvoltare locale bazate pe 
logica fundamentală că este posibil să 
crească interesul pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate ale Uniunii, dacă acestea pot 
oferi avantaje competitive comparative, 
precum și seturi ferme de stimulente; în 
acest context solicită Comisiei să susțină 
statele membre și regiunile în continuarea 
propriilor politici de stimulare a 
investițiilor; mai ales a investițiilor pe 
termen lung, cu accent pe proiectele de 
infrastructură, inclusiv la nivel 
transfrontalier;

Or. ro

Amendamentul 33
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. aprobă argumentarea economică a unei 
politici de dezvoltare locale bazate pe 
logica fundamentală că este posibil să 
crească interesul pentru regiunile mai 
puțin dezvoltate ale Uniunii, dacă acestea 
pot oferi avantaje competitive comparative, 
precum și seturi ferme de stimulente; în 
acest context solicită Comisiei să susțină 
statele membre și regiunile în continuarea 
propriilor politici de stimulare a 
investițiilor;

4. aprobă argumentarea economică a unei 
politici de dezvoltare bazate pe coeziunea 
economică, socială și teritorială și pe
logica potrivit căreia reducerea 
decalajului regiunilor mai puțin dezvoltate 
ale Uniunii aduce beneficii Uniunii în 
ansamblu, în special pentru că această 
politică permite valorificarea unor
avantaje competitive comparative ale 
acestor regiuni; în acest context solicită 
Comisiei să susțină statele membre și 
regiunile în continuarea propriilor politici 
de stimulare a investițiilor;
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Or. fr

Amendamentul 34
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. aprobă argumentarea economică a unei 
politici de dezvoltare locale bazate pe 
logica fundamentală că este posibil să 
crească interesul pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate ale Uniunii, dacă acestea pot 
oferi avantaje competitive comparative, 
precum și seturi ferme de stimulente; în 
acest context solicită Comisiei să susțină 
statele membre și regiunile în continuarea 
propriilor politici de stimulare a 
investițiilor;

4. aprobă argumentarea economică a unei 
politici de dezvoltare locale bazate pe 
logica fundamentală că este posibil să 
crească interesul pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate ale Uniunii, dacă acestea pot 
oferi avantaje competitive comparative, 
precum și seturi ferme de stimulente; în 
acest context solicită Comisiei să susțină 
statele membre și regiunile în continuarea 
propriilor politici de stimulare a 
investițiilor, printr-o aplicare flexibilă a 
dreptului concurenței și a sistemului 
ajutoarelor de stat;

Or. es

Amendamentul 35
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. aprobă argumentarea economică a unei 
politici de dezvoltare locale bazate pe 
logica fundamentală că este posibil să 
crească interesul pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate ale Uniunii, dacă acestea pot 
oferi avantaje competitive comparative, 
precum și seturi ferme de stimulente; în 
acest context solicită Comisiei să susțină
statele membre și regiunile în continuarea 
propriilor politici de stimulare a 

4. aprobă argumentarea economică a unei 
politici de dezvoltare locale la nivel 
regional/local bazate pe logica 
fundamentală că este posibil să crească 
interesul pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate ale Uniunii, dacă acestea pot 
oferi avantaje competitive comparative 
(infrastructură adecvată, resurse umane 
calificate etc.), precum și seturi ferme de 
stimulente; în acest context solicită 
Comisiei să susțină statele membre și 
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investițiilor; regiunile în continuarea propriilor politici 
de stimulare a investițiilor;

Or. en

Amendamentul 36
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază faptul că impozitele mari și 
datoria publică se numără printre 
principalele îngrijorări identificate de 
societățile care investesc în Europa; ar fi 
foarte îngrijorat de orice efort de 
armonizare a condițiilor de impozitare a 
corporațiilor care, în mod inevitabil, ar da 
naștere unei sarcini fiscale mai mari în 
unele state membre și ar nega menținerea 
competitivității fiscale a unor regiuni 
individuale;

5. subliniază faptul că datoria publică mare 
se numără printre principalele îngrijorări 
identificate de societățile care investesc în 
Europa; solicită Comisiei și statelor 
membre ca, în cadrul semestrului 
european și al guvernanței economice 
europene, să ia în considerare 
convergența relativă a diferitelor sisteme 
fiscale din Europa și să depună eforturi 
pentru a ajunge la o astfel de 
convergență, care ar permite o mai bună 
integrare economică și o aprofundare a 
pieței interne, stimulând creșterea 
investițiilor;

Or. fr

Amendamentul 37
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază faptul că impozitele mari și 
datoria publică se numără printre 
principalele îngrijorări identificate de 
societățile care investesc în Europa; ar fi 
foarte îngrijorat de orice efort de 
armonizare a condițiilor de impozitare a 

5. subliniază faptul că nivelurile datoriei 
publice și private se numără printre 
principalele îngrijorări identificate de 
societățile care investesc în Europa;
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corporațiilor care, în mod inevitabil, ar da 
naștere unei sarcini fiscale mai mari în 
unele state membre și ar nega menținerea 
competitivității fiscale a unor regiuni 
individuale;

Or. en

Amendamentul 38
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază faptul că impozitele mari și 
datoria publică se numără printre 
principalele îngrijorări identificate de 
societățile care investesc în Europa; ar fi 
foarte îngrijorat de orice efort de 
armonizare a condițiilor de impozitare a 
corporațiilor care, în mod inevitabil, ar da 
naștere unei sarcini fiscale mai mari în 
unele state membre și ar nega menținerea 
competitivității fiscale a unor regiuni 
individuale;

5. subliniază faptul că impozitele mari și 
datoria publică se numără printre 
principalele îngrijorări identificate de 
societățile care investesc în Europa;

Or. el

Amendamentul 39
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază faptul că impozitele mari și 
datoria publică se numără printre 
principalele îngrijorări identificate de 
societățile care investesc în Europa; ar fi 
foarte îngrijorat de orice efort de 
armonizare a condițiilor de impozitare a 

5. subliniază faptul că impozitele mari și 
datoria publică se numără printre 
principalele îngrijorări identificate de 
societățile care investesc în Europa; ar fi 
foarte îngrijorat de orice efort de 
armonizare a condițiilor de impozitare a 
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corporațiilor care, în mod inevitabil, ar da 
naștere unei sarcini fiscale mai mari în 
unele state membre și ar nega menținerea 
competitivității fiscale a unor regiuni 
individuale;

corporațiilor care, în mod inevitabil, ar da 
naștere unei sarcini fiscale mai mari în 
unele state membre și ar nega menținerea 
competitivității fiscale a unor regiuni 
individuale; atrage atenția asupra faptului 
că diversitatea sistemelor fiscale din 
statele membre sunt factorii care reduc 
atractivitatea investițiilor în UE.

Or. ro

Amendamentul 40
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază faptul că impozitele mari și 
datoria publică se numără printre 
principalele îngrijorări identificate de
societățile care investesc în Europa; ar fi 
foarte îngrijorat de orice efort de 
armonizare a condițiilor de impozitare a 
corporațiilor care, în mod inevitabil, ar da 
naștere unei sarcini fiscale mai mari în 
unele state membre și ar nega menținerea 
competitivității fiscale a unor regiuni 
individuale;

5. subliniază faptul că nivelul scăzut al 
cererii și al creșterii, calificările slabe, 
mobilitatea redusă a forței de muncă și 
infrastructura deficitară se numără printre 
principalele îngrijorări ale societăților care 
investesc în Europa și recunoaște faptul că 
obiectivele politicii de coeziune urmăresc 
îmbunătățirea acestor aspecte pentru a 
crea un mediu de investiții mai atractiv;

Or. en

Amendamentul 41
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază faptul că impozitele mari și 
datoria publică se numără printre 
principalele îngrijorări identificate de 

5. subliniază faptul că impozitele mari și 
datoria publică se numără printre 
principalele îngrijorări identificate de 
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societățile care investesc în Europa; ar fi 
foarte îngrijorat de orice efort de 
armonizare a condițiilor de impozitare a 
corporațiilor care, în mod inevitabil, ar da 
naștere unei sarcini fiscale mai mari în 
unele state membre și ar nega menținerea 
competitivității fiscale a unor regiuni 
individuale;

societățile care investesc în Europa;
consideră că orice efort de coordonare a 
condițiilor de impozitare a corporațiilor ar 
trebui să atenueze concurența fiscală 
între statele membre și între regiuni, fără 
ca o astfel de coordonare să sporească 
sarcinile fiscale în unele state membre;

Or. fr

Amendamentul 42
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază faptul că impozitele mari și 
datoria publică se numără printre 
principalele îngrijorări identificate de 
societățile care investesc în Europa; ar fi 
foarte îngrijorat de orice efort de 
armonizare a condițiilor de impozitare a 
corporațiilor care, în mod inevitabil, ar da 
naștere unei sarcini fiscale mai mari în 
unele state membre și ar nega menținerea 
competitivității fiscale a unor regiuni 
individuale;

5. subliniază faptul că impozitele mari și 
datoria publică se numără printre 
principalele îngrijorări identificate de 
societățile care investesc în Europa; ar fi 
foarte îngrijorat de orice efort de 
armonizare a condițiilor de impozitare a 
corporațiilor care, în mod inevitabil, ar da 
naștere unei sarcini fiscale mai mari în 
unele state membre și ar nega o abordare 
mai puternic localizată, care ar permite
menținerea competitivității fiscale a unor 
regiuni individuale prin dezvoltarea 
potențialului lor local inovativ și 
întreprinzător;

Or. en

Amendamentul 43
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5 a. consideră că o condiție de bază 
pentru atragerea investitorilor o 
reprezintă existenta unor infrastructuri 
competitive în contextul noilor provocări 
cu care ne confruntăm; subliniază că 
pentru a susține creșterea investițiilor si 
implicit a economiei europene este nevoie 
in continuare de modernizarea 
infrastructurilor si aici politica de 
coeziune joaca un rol deosebit de 
important, in special in cazul noilor state 
membre;

Or. ro

Amendamentul 44
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5 b. consideră că pe lângă existența unei 
bune infrastructuri, principalele premise 
ale competitivității și atractivității 
regiunilor constau în promovarea 
cercetării, inovării și dezvoltării 
tehnologice și disponibilitatea unor 
programe de formare profesională 
corespunzătoare de înaltă calitate pentru 
persoanele din regiunile europene;

Or. ro

Amendamentul 45
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că UE deține o forță 
enormă în orașele sale și că proiectele 
majore de infrastructură urbană și parcurile 
de afaceri inovatoare reprezintă un puternic 
punct de atracție pentru investiții; 
îndeamnă statele membre să asigure 
investiții importante în infrastructură și 
tehnologie pentru a îmbunătăți 
sustenabilitatea și competitivitatea orașelor 
europene.

6. subliniază faptul că UE deține o forță 
enormă în orașele sale și că proiectele 
majore de infrastructură urbană și parcurile 
de afaceri inovatoare reprezintă un puternic 
punct de atracție pentru investiții; 
îndeamnă statele membre să asigure 
investiții importante în infrastructură și 
tehnologie pentru a îmbunătăți 
sustenabilitatea și competitivitatea orașelor 
europene; subliniază importanța 
dezvoltării integrate și durabile a 
sistemelor de transport multimodale care 
să crească nivelul mobilității și să 
stimuleze creșterea economică

Or. ro

Amendamentul 46
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că UE deține o forță 
enormă în orașele sale și că proiectele 
majore de infrastructură urbană și 
parcurile de afaceri inovatoare reprezintă 
un puternic punct de atracție pentru 
investiții; îndeamnă statele membre să 
asigure investiții importante în 
infrastructură și tehnologie pentru a 
îmbunătăți sustenabilitatea și 
competitivitatea orașelor europene.

6. subliniază faptul că UE deține o forță 
enormă în orașele sale și că acestea pot 
contribui într-o mare măsură la o 
economie cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon; consideră esențială recunoașterea 
orașelor ca parteneri fundamentali pentru 
atingerea obiectivelor UE privind 
protecția climei; prin urmare, subliniază 
faptul că sprijinul acordat prin 
intermediul FEDER ar trebui să 
garanteze o abordare integrată pentru 
dezvoltarea urbană durabilă, care să 
includă investiții în energia regenerabilă, 
eficiența energetică, transportul durabil și 
incluziunea socială, pentru a îmbunătăți 
sustenabilitatea și în același timp pentru a 
realiza competitivitatea orașelor europene.
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Amendamentul 47
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că UE deține o forță 
enormă în orașele sale și că proiectele 
majore de infrastructură urbană și 
parcurile de afaceri inovatoare reprezintă 
un puternic punct de atracție pentru 
investiții; îndeamnă statele membre să 
asigure investiții importante în 
infrastructură și tehnologie pentru a 
îmbunătăți sustenabilitatea și 
competitivitatea orașelor europene.

6. recunoaște importanța tot mai mare 
acordată orașelor și zonelor urbane ca 
motoare ale creșterii economice în UE;
subliniază faptul că zonele rurale ale UE 
sunt, de asemenea, esențiale pentru 
dezvoltarea economică și îndeamnă la 
consolidarea legăturilor urban-rural 
printr-o mai bună integrare a finanțării 
pentru a îmbunătăți dezvoltarea 
teritorială.

Or. en

Amendamentul 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că UE deține o forță 
enormă în orașele sale și că proiectele 
majore de infrastructură urbană și parcurile 
de afaceri inovatoare reprezintă un 
puternic punct de atracție pentru investiții; 
îndeamnă statele membre să asigure 
investiții importante în infrastructură și 
tehnologie pentru a îmbunătăți 
sustenabilitatea și competitivitatea orașelor 
europene.

6. subliniază faptul că UE deține o forță 
enormă în orașele sale și că proiectele 
majore de infrastructură urbană și parcurile 
de afaceri inovatoare reprezintă unul 
dintre punctele de atracție pentru investiții 
din UE; îndeamnă statele membre să 
asigure investiții în infrastructură și 
tehnologie pentru a îmbunătăți 
sustenabilitatea și competitivitatea orașelor 
europene, garantând că aceste investiții
nu dăunează unei coeziuni teritoriale 
reale și unei dezvoltări rurale echilibrate.
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Amendamentul 49
Dimitar Stoyanov

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că UE deține o forță 
enormă în orașele sale și că proiectele 
majore de infrastructură urbană și parcurile 
de afaceri inovatoare reprezintă un puternic 
punct de atracție pentru investiții; 
îndeamnă statele membre să asigure 
investiții importante în infrastructură și 
tehnologie pentru a îmbunătăți 
sustenabilitatea și competitivitatea orașelor 
europene.

6. subliniază faptul că UE deține o forță 
enormă în orașele sale și că proiectele 
majore de infrastructură urbană și parcurile 
de afaceri inovatoare reprezintă un puternic 
punct de atracție pentru investiții; 
îndeamnă statele membre să asigure 
investiții importante în infrastructură, 
inovare, tehnologie și inițiative sociale
pentru a îmbunătăți sustenabilitatea și 
competitivitatea orașelor europene.

Or. bg

Amendamentul 50
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că UE deține o forță 
enormă în orașele sale și că proiectele 
majore de infrastructură urbană și parcurile 
de afaceri inovatoare reprezintă un puternic 
punct de atracție pentru investiții; 
îndeamnă statele membre să asigure 
investiții importante în infrastructură și 
tehnologie pentru a îmbunătăți 
sustenabilitatea și competitivitatea orașelor 
europene.

6. subliniază faptul că UE deține o forță 
enormă în orașele sale și că proiectele 
majore de infrastructură urbană și parcurile 
de afaceri inovatoare reprezintă un puternic 
punct de atracție pentru investiții; 
îndeamnă statele membre să asigure 
investiții importante în infrastructură și 
tehnologie pentru a îmbunătăți 
sustenabilitatea și competitivitatea orașelor 
europene, prin conservarea și 
consolidarea valorilor tradiționale proprii.

Or. en
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Amendamentul 51
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că UE deține o forță 
enormă în orașele sale și că proiectele 
majore de infrastructură urbană și 
parcurile de afaceri inovatoare reprezintă 
un puternic punct de atracție pentru 
investiții; îndeamnă statele membre să 
asigure investiții importante în 
infrastructură și tehnologie pentru a 
îmbunătăți sustenabilitatea și 
competitivitatea orașelor europene.

6. subliniază faptul că UE deține o forță 
enormă în regiunile sale și că proiectele 
majore de infrastructură și parcurile de 
afaceri inovatoare reprezintă un puternic 
punct de atracție pentru investiții; 
îndeamnă statele membre să asigure 
investiții importante în infrastructură, 
tehnologii noi și C&D pentru a îmbunătăți 
sustenabilitatea și competitivitatea 
regiunilor europene.

Or. en

Amendamentul 52
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că investițiile în domeniul 
transporturilor și al energiei, în 
infrastructura de bandă largă, precum și 
în dezvoltarea capitalului uman, sunt 
esențiale pentru a atrage investiții 
ecologice care să stimuleze creșterea 
economică în scopul unei dezvoltări 
durabile în conformitate cu obiectivele 
Europa 2020.

Or. en

Amendamentul 53
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că cercetarea și educația nu 
trebuie doar să fie răspândite și aplicate la 
nivel local, ci și realizate la nivel local; în 
acest sens, este necesar să se utilizeze la 
maximum potențialul uman, cercetătorii 
și fundațiile academice de la nivel local, 
pentru a atrage atât investiții naționale, 
cât și investiții străine directe; de 
asemenea, trebuie remarcată importanța 
mobilității persoanelor: profesori, 
cercetători și studenți. 

Or. el

Amendamentul 54
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază necesitatea unei coordonări 
orizontale și verticale, astfel încât orașele 
să conlucreze cu alte niveluri de 
guvernanță și să își consolideze 
cooperarea prin crearea de rețele cu alte 
orașe.

Or. ro

Amendamentul 55
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)



AM\897576RO.doc 31/33 PE486.150v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că pentru viitoarea 
perioadă, statele membre si regiunile 
trebuie să își fixeze în așa fel obiectivele 
astfel încât să se acorde prioritate 
nevoilor investitorilor și în același timp să 
se garanteze o finanțare accesibilă și 
adecvată acordându-se fondurilor 
structurale un rol-cheie.

Or. ro

Amendamentul 56
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. consideră că este necesară o 
guvernanță bazată pe responsabilizarea 
cetățenilor, participarea tuturor 
partenerilor relevați și utilizarea 
inovatoare a capitalului social.

Or. ro

Amendamentul 57
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. consideră că regiunile rămase în urma 
trebuie să beneficieze în continuare de 
finanțări comunitare substanțiale pentru 
a putea oferi investitorilor si alte avantaje 
competitive locale, pe lângă costurile 
reduse cu forța de muncă.
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Amendamentul 58
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. ia act de faptul că sunt necesare 
infrastructuri solide pentru a consolida 
coeziunea regională și competitivitatea 
regiunilor; în acest context, subliniază 
importanța rețelelor transeuropene de 
transport și a utilizării instrumentelor 
financiare suplimentare, cum ar fi 
obligațiunile pentru finanțarea proiectelor 
și parteneriatele public-privat.

Or. el

Amendamentul 59
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 6c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6 c. subliniază faptul că reducerea poverii 
administrative pentru operatorii 
economici joacă un rol deosebit de 
important în sporirea atractivității 
regiunilor și este necesar să se impună și 
să se respecte anumite standarde minime 
în ceea ce privește serviciile oferite de 
către administrațiile publice locale și 
regionale din întreaga Uniune 
Europeană.

Or. ro
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