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Amendamentul 1
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază rolul strategic al unei politici 
de coeziune solide și orientate spre 
rezultate în generarea de locuri de muncă și 
creștere economică în întreaga Uniune; 
subliniază faptul că fondurile structurale și 
de coeziune reprezintă componente 
importante ale investițiilor publice în 
statele membre și regiunile lor;

1. subliniază rolul strategic al unei politici 
de coeziune solide și orientate spre 
rezultate în generarea de locuri de muncă și 
creștere economică în întreaga Uniune; 
subliniază faptul că fondurile structurale
europene și Fondul european de investiții
reprezintă componente importante ale 
investițiilor publice în statele membre, în 
regiunile și în colectivitățile lor locale;

Or. en

Amendamentul 2
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. este preocupat că incertitudinea legată de 
adoptarea CFM constituie un obstacol 
pentru orice planificare bugetară serioasă, 
fapt destul de îngrijorător deoarece 2014 
reprezintă începutul noii perioade de 
programare, afectând politica de coeziune 
în special;

2. este preocupat că incertitudinea legată de 
adoptarea CFM constituie un obstacol 
pentru orice planificare bugetară serioasă, 
fapt destul de îngrijorător deoarece 2014 
reprezintă începutul noii perioade de 
programare, afectând politica de coeziune 
în special și punând în pericol rezultatele 
urmărite prin obiectivele acesteia;

Or. ro

Amendamentul 3
Victor Boștinaru
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. este preocupat că incertitudinea legată de 
adoptarea CFM constituie un obstacol 
pentru orice planificare bugetară serioasă, 
fapt destul de îngrijorător deoarece 2014 
reprezintă începutul noii perioade de 
programare, afectând politica de coeziune 
în special;

2. este preocupat că incertitudinea legată de 
adoptarea CFM constituie un obstacol 
pentru orice planificare bugetară serioasă, 
fapt destul de îngrijorător deoarece 2014 
reprezintă începutul noii perioade de 
programare, iar politica de coeziune este 
afectată în mod deosebit;

Or. en

Amendamentul 4
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. este preocupat că incertitudinea legată de 
adoptarea CFM constituie un obstacol 
pentru orice planificare bugetară serioasă, 
fapt destul de îngrijorător deoarece 2014 
reprezintă începutul noii perioade de 
programare, afectând politica de coeziune 
în special;

2. este preocupat că incertitudinea legată de 
adoptarea CFM constituie un obstacol 
pentru orice planificare bugetară serioasă, 
fapt îngrijorător deoarece 2014 reprezintă 
începutul noii perioade de programare, 
afectând politica de coeziune în special;

Or. lt

Amendamentul 5
Victor Boștinaru

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. atrage atenția asupra faptului că ideea 
de a fi creat mecanismul Conectarea 
Europei nu este viabilă fără adoptarea 
noului CFM, iar legătura dintre acest 
mecanism și Fondul de coeziune poate fi 
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realistă numai dacă sunt puse la dispoziție 
resurse suficiente și sunt instituite cerințe 
adecvate;

Or. en

Amendamentul 6
Victor Boștinaru

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. își exprimă precuparea cu privire la 
faptul că suspendarea plăților operată de 
Comisie ar putea fi legată, în unele 
cazuri, de insuficiența resurselor, fiind 
aplicate, așadar, criterii mai stricte;

Or. en

Amendamentul 7
Georgios Stavrakakis

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. de asemenea, invită Comisia să 
monitorizeze îndeaproape și să aprecieze 
nevoile reale ale statelor membre în ceea 
ce privește plățile de la rubrica 1b pe toată 
durata exercițiului 2013, pentru a se evita 
repetarea situației din exercițiul 
precedent; avertizează că o insuficiență de 
credite de plată ar putea împiedica 
Uniunea să-și onoreze obligațiile legale și 
ar putea periclita eforturile investiționale 
din teren;

Or. en
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Amendamentul 8
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Comisiei și statelor membre să 
abordeze efectiv deficiențele administrative 
în implementarea politicii de coeziune pe 
teren, asigurând un nivel adecvat de 
absorbție și atingerea obiectivelor și a 
rezultatelor vizate într-o măsură 
semnificativă; invită Comisia, prin urmare, 
să acorde în continuare asistența necesară 
în vederea realizării acestor obiective;

4. solicită Comisiei și statelor membre să 
abordeze efectiv deficiențele administrative 
în implementarea politicii de coeziune pe 
teren, asigurând un nivel adecvat de 
absorbție și atingerea obiectivelor și a 
rezultatelor vizate într-o măsură 
semnificativă; invită Comisia, prin urmare, 
să acorde în continuare asistența necesară 
în vederea realizării acestor obiective;
sugerează alocarea unei sume din 
perioada actuală de programare pentru 
programe de pregătire a autorităților ce 
vor gestiona viitoarele programe de 
finanțare prin fondurile structurale și de 
coeziune;

Or. ro

Amendamentul 9
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că următoarea perioadă de 
programare oferă șansa de a îmbunătăți și 
mai mult impactul pozitiv al politicii de 
coeziune și insistă asupra faptului că 
pregătirea acordurilor de parteneriat și a 
programelor ar trebui să aibă loc cât mai 
curând posibil, pentru a permite o 
implementare reușită de la 1 ianuarie 2014 
și o tranziție lină la următoarea perioadă de 
programare.

5. consideră că următoarea perioadă de 
programare oferă șansa de a îmbunătăți și 
mai mult impactul pozitiv al politicii de 
coeziune și insistă asupra faptului că 
pregătirea acordurilor de parteneriat și a 
programelor ar trebui să aibă loc cât mai 
curând posibil, recomandă autorităților 
naționale să transmită propunerile lor în 
termen cât mai scurt, pentru a permite o 
implementare reușită de la 1 ianuarie 2014 
și o tranziție lină la următoarea perioadă de 
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programare.

Or. ro


