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Amendamentul 1
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Referirea 15 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere raportul FMI, intitulat 
„World Economic Outlook”, din luna 
octombrie 2012,

Or. it

Amendamentul 2
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât momentul în care și-a făcut 
simțită prezența și gradul de severitate al 
crizei au variat foarte mult în regiunile UE, 
evidențiind deficiențele structurale 
preexistente și cauzând o scădere 
semnificativă a creșterii PIB-ului, rate 
record ale șomajului și un climat economic 
afectat, precum și o scădere a încrederii 
consumatorilor;

B. întrucât momentul în care și-a făcut 
simțită prezența și gradul de severitate al 
crizei au variat foarte mult în regiunile UE, 
evidențiind deficiențele structurale 
preexistente și cauzând o scădere 
semnificativă a creșterii PIB-ului, rate 
record ale șomajului, o pauperizare de 
amploare a celor mai fragile categorii 
sociale și un climat economic afectat, 
precum și o scădere a încrederii 
consumatorilor;

Or. fr

Amendamentul 3
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Considerentul D
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât pactul fiscal s-a dovedit 
inadecvat pentru contracararea 
dificultăților crizei și un pact privind 
creșterea este avut în vedere ca opțiunea 
cea mai viabilă, în contextul existenței unui 
consens, în prezent, că măsurile de 
austeritate fiscală și reducerile bugetare 
neînsoțite de investiții nu pot revitaliza 
economia și nu vor crea premisele 
favorabile pentru noi locuri de muncă și 
creștere economică;

D. întrucât pactul fiscal s-a dovedit 
inadecvat pentru contracararea 
dificultăților crizei și un pact privind 
creșterea, care permite investiții majore la
nivelul Uniunii, este avut în vedere ca 
opțiunea cea mai viabilă, în contextul 
existenței unui consens, în prezent, că 
măsurile de austeritate fiscală și reducerile 
bugetare neînsoțite de investiții nu pot 
revitaliza economia și nu vor crea 
premisele favorabile pentru noi locuri de 
muncă și creștere economică;

Or. fr

Amendamentul 4
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât criza la nivelul UE, determinată 
de criza datoriilor suverane, a dus la 
răspândirea largă a politicilor de 
austeritate; întrucât efectele acestora asupra 
finanțelor la nivel local au fost 
devastatoare, conducând la reducerea sau 
moderarea mai multor linii bugetare și 
periclitând astfel capacitățile de 
finanțare/co-finanțare pentru investiții 
rentabile la nivelul autorităților naționale, 
regionale și locale;

G. întrucât criza finanțelor publice la 
nivelul UE, determinată de criza datoriilor 
suverane, a dus la răspândirea largă a 
politicilor de austeritate; întrucât efectele 
acestora asupra finanțelor la nivel local au 
fost devastatoare, conducând la reducerea 
sau moderarea mai multor linii bugetare și 
periclitând astfel capacitățile de 
finanțare/cofinanțare pentru investiții 
rentabile la nivelul autorităților naționale, 
regionale și locale;

Or. fr

Amendamentul 5
Petru Constantin Luhan
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât una dintre cele mai mari 
probleme cu care se confruntă autoritățile 
locale si regionale în această perioadă 
este reprezentată de reducerile bugetare 
majore în domeniile și sectoarele 
importante;

Or. ro

Amendamentul 6
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât în UE investițiile au jucat rolul 
de variabilă de ajustare în două din trei țări, 
în parte datorită eforturilor din 2009 de 
combatere a crizei; întrucât investițiile au 
scăzut cu peste 10 % în opt țări, printre 
care Grecia, Portugalia, Spania, Italia și 
Irlanda; întrucât reducerea investițiilor ce 
a început în 2010 (investițiile finanțate de 
la bugetele naționale au scăzut cu -8,7 %) 
se resimte în continuare și pare să intre 
într-o spirală negativă;

J. întrucât în UE investițiile au jucat rolul 
de variabilă de ajustare în două din trei țări, 
în parte datorită eforturilor din 2009 de 
combatere a crizei; întrucât investițiile 
directe au scăzut, în 2011, în comparație 
cu 2010 în 17 state membre, cu peste 10 % 
în zece țări în 2011 (Austria, Letonia, 
Republica Cehă, Slovacia, Bulgaria, 
Portugalia, Grecia, Ungaria și Spania); 
întrucât reducerea investițiilor ce a început 
în 2010 (investițiile finanțate de la bugetele 
naționale au scăzut cu -8,7 %) se resimte în 
continuare și pare să intre într-o spirală 
negativă;

Or. en

Amendamentul 7
Oldřich Vlasák

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

Ja. întrucât nivelul de îndatorare al 
administrațiilor regionale este cu mult sub 
nivelul de îndatorare al actorilor de la 
nivel național;

Or. en

Amendamentul 8
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Considerentul Ma (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ma. întrucât mecanismul de absorbție a 
fondurilor structurale ale Uniunii implică 
posibilitatea Comisiei de a rambursa 
numai plăți intermediare pe baza 
declarațiilor de cheltuieli deja suportate în 
statele membre;

Or. it

Amendamentul 9
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Considerentul Mb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Mb. întrucât cofinanțarea publică 
națională din fondurile structurale ale 
UE27 pentru perioada de programare 
2007-2013 se ridică la aproximativ 132 de 
miliarde de euro, iar această cifră 
reprezintă o condiție prealabilă pentru 
absorbția periodică a acestor fonduri, 
precum și pentru calitatea investițiilor, 
sporind autonomizarea și 
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responsabilitatea în materie de utilizare a 
fondurilor Uniunii;

Or. it

Amendamentul 10
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât co-finanțarea programelor 
sprijinite prin politica de coeziune ar putea 
fi periclitată de lipsa de flexibilitate în 
aplicarea Pactului de stabilitate și de 
creștere,

N. întrucât cofinanțarea publică națională 
a programelor sprijinite prin politica de 
coeziune ar putea fi periclitată de lipsa de 
flexibilitate în aplicarea Pactului de 
stabilitate și de creștere, ceea ce limitează 
contribuția politicii de coeziune la 
îmbunătățirea competitivității și la 
depășirea crizei actuale,

Or. it

Amendamentul 11
Nikos Chrysogelos

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. ia act cu deosebită îngrijorare de 
tendința clară a accentuării inegalităților 
regionale în UE în prezent, cu regiuni 
relativ sărace în noile state membre și în 
Europa de Sud și cu regiuni bogate în 
Europa Centrală și de Nord;

1. ia act cu deosebită îngrijorare de 
tendința clară a accentuării inegalităților 
regionale în UE în prezent, cu regiuni 
relativ sărace în noile state membre și în 
Europa de Sud și cu regiuni bogate în 
Europa Centrală și de Nord, precum și de 
inegalitățile tot mai mari în cadrul 
statelor membre și al regiunilor;

Or. en
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Amendamentul 12
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. ia act cu deosebită îngrijorare de 
tendința clară a accentuării inegalităților 
regionale în UE în prezent, cu regiuni 
relativ sărace în noile state membre și în 
Europa de Sud și cu regiuni bogate în 
Europa Centrală și de Nord;

1. ia act cu deosebită îngrijorare de 
tendința clară a accentuării inegalităților 
regionale în UE în prezent, cu multe 
regiuni relativ sărace în noile state membre 
și în Europa de Sud și cu majoritatea 
regiunilor bogate în Europa Centrală și de 
Nord;

Or. en

Amendamentul 13
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. consideră că politica de coeziune, 
reprezentând principalul instrument de 
investiții pentru convergență și dezvoltare 
durabilă al Uniunii Europene, constituie 
unul dintre cele principalele canale de 
sprijin ale UE pentru regiunile sale;

Or. ro

Amendamentul 14
Nikos Chrysogelos

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reiterează importanța politicii de 2. reiterează importanța politicii de 
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coeziune ca instrument principal de 
investiții, cu un rol central în combaterea 
crizei și conducerea UE și a regiunilor sale 
pe calea creșterii durabile; prin urmare, 
subliniază importanța asigurării unor 
resurse bugetare îndestulătoare în 
negocierile noului CFM pentru fondurile 
structurale și de investiții, dat fiind rolul 
deosebit pe care acestea îl au în domenii 
precum piața muncii, inovarea, dezvoltarea 
durabilă și sprijinirea IMM-urilor;

coeziune ca instrument principal de 
investiții, cu un rol central în combaterea 
crizei și conducerea UE și a regiunilor sale 
pe calea creșterii durabile; prin urmare, 
subliniază importanța asigurării unor 
resurse bugetare îndestulătoare în 
negocierile noului CFM pentru fondurile 
structurale și de investiții, dat fiind rolul 
deosebit pe care acestea îl au în domenii 
precum piața muncii, inovarea, dezvoltarea 
durabilă, ecoinovarea, promovarea 
energiilor regenerabile și sprijinirea IMM-
urilor;

Or. en

Amendamentul 15
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reiterează importanța politicii de 
coeziune ca instrument principal de 
investiții, cu un rol central în combaterea 
crizei și conducerea UE și a regiunilor sale 
pe calea creșterii durabile; prin urmare, 
subliniază importanța asigurării unor 
resurse bugetare îndestulătoare în 
negocierile noului CFM pentru fondurile 
structurale și de investiții, dat fiind rolul 
deosebit pe care acestea îl au în domenii 
precum piața muncii, inovarea, dezvoltarea 
durabilă și sprijinirea IMM-urilor;

2. reiterează importanța politicii de 
coeziune ca instrument european principal 
de investiții, cu un rol central în 
combaterea crizei și conducerea UE și a 
regiunilor sale pe calea creșterii durabile; 
prin urmare, subliniază importanța 
asigurării unor resurse bugetare 
îndestulătoare în negocierile noului CFM 
pentru fondurile structurale și de investiții, 
dat fiind rolul deosebit pe care acestea îl au 
în domenii precum piața muncii, inovarea, 
dezvoltarea durabilă și sprijinirea IMM-
urilor;

Or. fr

Amendamentul 16
Iosif Matula
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reiterează importanța politicii de 
coeziune ca instrument principal de 
investiții, cu un rol central în combaterea 
crizei și conducerea UE și a regiunilor sale 
pe calea creșterii durabile; prin urmare, 
subliniază importanța asigurării unor 
resurse bugetare îndestulătoare în 
negocierile noului CFM pentru fondurile 
structurale și de investiții, dat fiind rolul 
deosebit pe care acestea îl au în domenii 
precum piața muncii, inovarea, dezvoltarea 
durabilă și sprijinirea IMM-urilor;

2. reiterează importanța politicii de 
coeziune ca instrument principal de 
investiții, cu un rol central în combaterea 
crizei, reducerea dezechilibrelor și 
conducerea UE și a regiunilor sale pe calea 
creșterii durabile; prin urmare, subliniază 
importanța asigurării unor resurse bugetare 
îndestulătoare în negocierile noului CFM 
pentru fondurile structurale și de investiții, 
dat fiind rolul deosebit pe care acestea îl au 
în domenii precum piața muncii, inovarea, 
dezvoltarea durabilă și sprijinirea IMM-
urilor;

Or. ro

Amendamentul 17
Dimitar Stoyanov

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reiterează importanța politicii de 
coeziune ca instrument principal de 
investiții, cu un rol central în combaterea 
crizei și conducerea UE și a regiunilor sale 
pe calea creșterii durabile; prin urmare, 
subliniază importanța asigurării unor 
resurse bugetare îndestulătoare în 
negocierile noului CFM pentru fondurile 
structurale și de investiții, dat fiind rolul 
deosebit pe care acestea îl au în domenii 
precum piața muncii, inovarea, dezvoltarea 
durabilă și sprijinirea IMM-urilor;

2. reiterează importanța politicii de 
coeziune ca instrument principal de 
investiții, cu un rol central în combaterea 
crizei și conducerea UE și a regiunilor sale 
pe calea creșterii durabile; prin urmare, 
subliniază importanța asigurării unor 
resurse bugetare îndestulătoare în 
negocierile noului CFM pentru fondurile 
structurale și de investiții, dat fiind rolul 
deosebit pe care acestea îl au în domenii 
concrete precum piața muncii, formarea, o 
abordare aplicată în ceea ce privește 
inovarea existentă, dezvoltarea durabilă și 
sprijinirea IMM-urilor, în vederea evitării 
risipirii resurselor financiare limitate;

Or. bg
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Amendamentul 18
Nikos Chrysogelos

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că politica de coeziune și-a 
dovedit rezistența în fața crizei, prin 
adaptarea programelor și a instrumentelor 
de finanțare, asigurându-și astfel o mai 
mare flexibilitate și contribuind esențial în 
domenii în care investițiile sunt necesare 
pentru modernizarea economică și pentru o 
competitivitate îmbunătățită;

3. subliniază că politica de coeziune și-a 
dovedit rezistența în fața crizei, prin 
adaptarea programelor și a instrumentelor 
de finanțare, asigurându-și astfel o mai 
mare flexibilitate și contribuind esențial în 
domenii în care investițiile sunt necesare 
pentru modernizarea economică și pentru o 
competitivitate îmbunătățită, precum și 
pentru reducerea disparităților cauzate de 
handicapuri geografice;

Or. en

Amendamentul 19
Iosif Matula

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că politica de coeziune și-a 
dovedit rezistența în fața crizei, prin 
adaptarea programelor și a instrumentelor 
de finanțare, asigurându-și astfel o mai 
mare flexibilitate și contribuind esențial în 
domenii în care investițiile sunt necesare 
pentru modernizarea economică și pentru o 
competitivitate îmbunătățită;

3. subliniază că politica de coeziune și-a 
dovedit rezistența în fața crizei, prin 
adaptarea programelor și a instrumentelor 
de finanțare, asigurându-și astfel o mai 
mare flexibilitate și contribuind esențial în 
domenii în care investițiile sunt necesare 
pentru modernizarea economică și pentru o 
competitivitate îmbunătățită; recunoaște 
faptul că instrumentele politicii de 
coeziune au capacitatea de a acționa în 
domenii în care autoritățile naționale nu 
reușesc să facă față;

Or. ro
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Amendamentul 20
Nuno Teixeira, José Manuel Fernandes

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. susține că regiunile care prezintă 
caracteristici deosebite, precum regiunile 
ultraperiferice, menționate la 
articolul 349 din TFUE, dar și zonele 
rurale, zonele în care are loc o tranziție 
industrială și regiunile afectate de un 
handicap natural sau demografic grav și 
permanent, cum ar fi regiunile cele mai 
nordice cu o densitate foarte scăzută a 
populației și regiunile insulare, 
transfrontaliere și muntoase, conform 
articolului 174 din TFUE, trebuie să 
beneficieze în continuare de o atenție 
specială, conform obiectivelor de coeziune 
economică, socială și mai ales teritorială; 

Or. pt

Amendamentul 21
Nikos Chrysogelos

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază rolul autorităților regionale în 
reechilibrarea bugetului prin menținerea 
nivelului de investiții publice și co-
finanțarea noilor proiecte și asigurarea 
unui efect de pârghie, mai ales când nivelul 
investițiilor private este scăzut; subliniază 
faptul că, într-o perioadă de recesiune și 
creștere slabă, capacitatea de finanțare/co-
finanțare și de a face angajamente de 
investiții este esențială pentru menținerea 

4. subliniază rolul mai multor autorități
regionale în reechilibrarea bugetului prin 
menținerea nivelului de investiții publice și 
cofinanțarea noilor proiecte și asigurarea 
unui efect de pârghie, mai ales când nivelul 
investițiilor private este scăzut; subliniază 
faptul că, într-o perioadă de recesiune și 
creștere slabă, achizițiile publice 
sustenabile și capacitatea de 
finanțare/cofinanțare și de a face 
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potențialului de creștere; angajamente de investiții sunt esențiale
pentru menținerea potențialului de creștere;

Or. en

Amendamentul 22
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază faptul că, în ceea ce 
privește normele referitoare la fondurile 
structurale și de investiții europene, 
calificarea pentru TVA, o rată adecvată 
de cofinanțare europeană, precum și 
nivelul prefinanțării inițiale majorat cel 
puțin până la 2,5 %, în comparație cu 
propunerea originală a Comisiei 
Europene, ar contribui, în viitor, în mod 
semnificativ, la capacitatea financiară a 
autorităților regionale și locale pentru a 
face investiții în dezvoltarea acestora și a 
rezista în condiții de restricții bugetare;

Or. en

Amendamentul 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. se declară îngrijorat că măsurile 
prelungite de austeritate și politica 
economică strictă din 2011 și 2012,
impunând o presiune crescută asupra 
bugetelor publice și reduceri ale acestora, 
riscă să pericliteze obiectivul politicilor la 
nivel local de a contribui la realizarea 

5. se declară îngrijorat că măsurile 
prelungite de austeritate și politica 
economică strictă din 2011 și 2012, 
impunând o presiune crescută asupra 
bugetelor publice și reduceri ale acestora, 
riscă să pericliteze obiectivele privind 
atingerea standardelor de calitate a vieții 
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strategiei Europa 2020; pentru comunitățile locale și obiectivul 
politicilor la nivel local de a contribui la 
realizarea strategiei Europa 2020;

Or. ro

Amendamentul 24
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. consideră că împreună cu alte efecte 
negative ale crizei economice și 
financiare, măsurile de austeritate 
reprezintă un impediment serios în calea 
implementării obiectivelor Strategiei 
Europa 2020 și a dezvoltării regiunilor 
europene, și tocmai de aceea aceste 
măsuri ar trebui să fie evitate;

Or. ro

Amendamentul 25
Nikos Chrysogelos

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază nevoia de a reface și de a 
îmbunătăți capacitatea financiară la nivel 
regional de a asigura investiții publice 
pentru programe și proiecte menite să 
impulsioneze creșterea și să creeze locuri 
de muncă, mai ales la nivel regional și 
local;

6. subliniază nevoia de a reface și de a 
îmbunătăți capacitatea financiară la nivel 
regional de a asigura investiții publice 
pentru programe și proiecte menite să 
impulsioneze creșterea sustenabilă, să 
combată excluziunea socială și să 
restabilească structura socială, oferind 
servicii sociale și medicale adecvate, 
precum și să creeze locuri de muncă, mai 
ales la nivel regional și local;
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Or. en

Amendamentul 26
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază nevoia de a reface și de a 
îmbunătăți capacitatea financiară la nivel 
regional de a asigura investiții publice 
pentru programe și proiecte menite să 
impulsioneze creșterea și să creeze locuri 
de muncă, mai ales la nivel regional și 
local;

6. subliniază necesitatea identificării unor 
pachete de sprijin prin asistență tehnică și 
financiară pentru grupuri de autorități 
locale în baza unor proiecte comune 
pentru a reface și a îmbunătăți capacitatea 
financiară la nivel regional de a asigura 
investiții publice pentru programe și 
proiecte menite să impulsioneze creșterea 
și să creeze locuri de muncă, mai ales la 
nivel regional și local;

Or. ro

Amendamentul 27
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază nevoia de a reface și de a 
îmbunătăți capacitatea financiară la nivel 
regional de a asigura investiții publice 
pentru programe și proiecte menite să 
impulsioneze creșterea și să creeze locuri 
de muncă, mai ales la nivel regional și 
local;

6. subliniază nevoia de a reface și de a 
îmbunătăți capacitatea financiară la nivel 
regional de a asigura investiții publice 
pentru programe și proiecte menite să 
impulsioneze o creștere durabilă și să 
creeze locuri de muncă, mai ales la nivel 
regional și local;

Or. lt
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Amendamentul 28
Nuno Teixeira, José Manuel Fernandes

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază nevoia de a reface și de a 
îmbunătăți capacitatea financiară la nivel 
regional de a asigura investiții publice 
pentru programe și proiecte menite să 
impulsioneze creșterea și să creeze locuri 
de muncă, mai ales la nivel regional și 
local;

6. subliniază nevoia de a reface și de a 
îmbunătăți capacitatea financiară la nivel 
regional de a asigura investiții publice 
pentru programe și proiecte menite să 
impulsioneze creșterea și să creeze locuri 
de muncă, mai ales la nivel regional și 
local; subliniază, în această privință, 
faptul că pierderea unei părți din 
ajutoarele existente acordate regiunilor 
care prezintă caracteristici deosebite, de 
exemplu regiunile ultraperiferice, precum 
și penalizarea regimurilor de compensare 
a costurilor suplimentare care decurg din 
caracterul îndepărtat și insular al acestor 
regiuni și măsurile specifice pentru 
agricultură, pescuit, ajutoare de stat, 
domeniul vamal și cel comercial, 
fiscalitate și zonele libere, vor putea 
agrava în continuare situația economică 
și socială cu caracter structural a acestor 
regiuni, contribuind astfel la întârzierea 
integrării acestora pe piața internă 
europeană, ceea ce va avea consecințe 
majore pentru dezvoltarea, creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă în 
regiuni;

Or. pt

Amendamentul 29
Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. insistă asupra consolidării în 
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continuare a capacității administrative a 
autorităților regionale și locale, precum și 
asupra depunerii de eforturi suplimentare 
în vederea reducerii birocrației care 
afectează negativ și aceste autorități în 
rolul lor de beneficiari și restricționează, 
în plus, capacitatea lor de a pune în 
aplicare proiecte finanțate din fonduri ale 
UE;

Or. en

Amendamentul 30
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază nevoia de a efectua o 
evaluare a impactului tuturor 
propunerilor legislative propuse de 
Comisie, care ar include evaluarea 
impactului financiar al actului propus 
asupra structurilor regionale;

Or. en

Amendamentul 31
Nikos Chrysogelos

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază necesitatea creării unor mai 
mari sinergii între bugetele publice 
naționale, regionale și european, prin 
stabilirea clară a rolurilor și a 
responsabilităților diferitelor autorități 
bugetare la nivelul UE, al statelor membre 
și regional, și identificarea cu claritate a 

8. subliniază necesitatea creării unor mai 
mari sinergii între bugetele publice 
naționale, regionale și european, prin 
stabilirea clară a rolurilor și a 
responsabilităților diferitelor autorități 
bugetare la nivelul UE, al statelor membre 
și regional, și identificarea cu claritate a 



PE513.144v01-00 18/30 AM\938692RO.doc

RO

rolului și a logicii politicilor și 
intervențiilor financiare ale UE, cu 
respectarea subsidiarității și a drepturilor 
bugetare ale autorităților locale și regionale 
(drepturi de decizie și control), respectiv 
răspunderea lor democratică față de 
comunitățile ce le-au ales și asigurarea 
autonomiei fiecărui nivel de administrare 
în determinarea priorităților și a modului 
de cheltuire a resurselor;

rolului și a logicii politicilor și 
intervențiilor financiare ale UE, cu 
respectarea perioadelor de plată stabilite 
în Directiva 2011/7/UE privind 
combaterea întârzierii în efectuarea 
plăților, cu respectarea subsidiarității și a 
drepturilor bugetare ale autorităților locale 
și regionale (drepturi de decizie și control), 
respectiv răspunderea lor democratică față 
de comunitățile ce le-au ales și asigurarea 
autonomiei fiecărui nivel de administrare 
în determinarea priorităților și a modului 
de cheltuire a resurselor orientate către 
rezultate și performanță, precum și a 
contabilității ecologice;

Or. en

Amendamentul 32
Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. reiterează importanța parteneriatului 
dintre autoritățile centrale și autoritățile 
regionale și locale în stabilirea 
priorităților și asigurarea cofinanțării 
necesare pentru punerea în aplicare a 
programelor, ca o condiție prealabilă 
obligatorie pentru obținerea unui efect 
maxim cu resurse limitate;

Or. en

Amendamentul 33
Alain Cadec

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază rolul esențial jucat de 
instrumentele de creditare ale Băncii 
Europene de Investiții (BEI) în finanțarea 
proiectelor de interes european, și solicită 
o mai mare sinergie între aceste 
instrumente și fondurile structurale;

Or. fr

Amendamentul 34
Nikos Chrysogelos

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. se declară cu fermitate pentru o mai 
mare transparență a proceselor bugetare la 
toate nivelurile de administrare (inclusiv 
identificarea explicită a finanțării UE în 
bugetele naționale și regionale), precum și 
asigurarea disponibilității datelor la nivel 
UE privind modul de cheltuire a resurselor 
financiare UE la nivel regional (acolo unde 
este posibil), precum și clarificarea 
modului în care prioritățile și finanțarea 
sunt aliniate la nivel UE, al statului 
membru și regional pentru atingerea 
priorităților europene;

9. se declară cu fermitate pentru o mai 
mare transparență și simplificare a 
proceselor bugetare la toate nivelurile de 
administrare (inclusiv identificarea 
explicită a finanțării UE în bugetele 
naționale și regionale), precum și 
asigurarea disponibilității datelor la nivel 
UE privind modul de cheltuire a resurselor 
financiare ale UE la nivel regional (acolo 
unde este posibil), precum și clarificarea 
modului în care prioritățile și finanțarea 
sunt aliniate la nivelul UE, al statului 
membru și la nivel regional pentru 
atingerea priorităților europene;

Or. en

Amendamentul 35
Alain Cadec

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită Comisiei să prezinte o analiză 
detaliată și o evaluare a potențialului noilor 
metode și surse de finanțare de sprijinire a 
investițiilor pentru creștere, cum ar fi piața 
obligațiunilor, instrumentele de partajare a 
riscurilor și utilizarea instrumentelor 
financiare inovative;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. fr

Amendamentul 36
Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită Comisiei să prezinte o analiză 
detaliată și o evaluare a potențialului noilor 
metode și surse de finanțare de sprijinire a 
investițiilor pentru creștere, cum ar fi piața 
obligațiunilor, instrumentele de partajare a 
riscurilor și utilizarea instrumentelor 
financiare inovative;

10. solicită Comisiei să prezinte o analiză 
detaliată și o evaluare a potențialului noilor 
metode și surse de finanțare de sprijinire a 
investițiilor pentru creștere, cum ar fi piața 
obligațiunilor, instrumentele de partajare a 
riscurilor și utilizarea instrumentelor 
financiare inovatoare; solicită Comisiei și 
BEI să ia în considerare găsirea și 
recomandarea unor modalități inovatoare 
de finanțare a investițiilor pe termen lung 
ale autorităților locale și regionale;

Or. en

Amendamentul 37
Iosif Matula

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită Comisiei să prezinte o analiză 10. solicită Comisiei să prezinte o analiză 
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detaliată și o evaluare a potențialului noilor 
metode și surse de finanțare de sprijinire a 
investițiilor pentru creștere, cum ar fi piața 
obligațiunilor, instrumentele de partajare a 
riscurilor și utilizarea instrumentelor 
financiare inovative;

detaliată și o evaluare a potențialului noilor 
metode și surse de finanțare de sprijinire a 
investițiilor pentru creștere, cum ar fi piața 
obligațiunilor, instrumentele de partajare a 
riscurilor și utilizarea instrumentelor 
financiare inovatoare; insistă asupra 
atragerii capitalului privat în vederea 
realizării unor investiții cât mai 
responsabile;

Or. ro

Amendamentul 38
Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază importanța JESSICA în 
susținerea dezvoltării urbane sustenabile 
și a reabilitării zonelor urbane prin 
mecanisme de inginerie financiară și 
solicită o utilizare mai amplă a acestui 
instrument în viitoarea perioadă de 
programare;

Or. en

Amendamentul 39
Iosif Matula

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că este esențială implicarea și 
mai strânsă a autorităților locale în noul 
cadru de politică economică europeană, 
pentru îmbunătățirea coordonării și 
atingerea obiectivelor strategiei Europa 
2020;

11. consideră că este esențială implicarea și 
mai strânsă a autorităților locale în noul 
cadru de politică economică europeană, 
pentru îmbunătățirea coordonării și 
atingerea obiectivelor Strategiei Europa 
2020; insistă asupra importanței 
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participării autorităților locale și 
regionale în cadrul viitoarelor contracte 
de parteneriat;

Or. ro

Amendamentul 40
Nikos Chrysogelos

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază rolul pe care autoritățile 
locale și regionale l-ar putea juca în 
consolidarea creșterii sustenabile și a 
creării de locuri de muncă, restabilind 
structura socială și promovând sursele de 
energie regenerabilă, rețelele inteligente 
și mobilitatea sustenabilă;

Or. en

Amendamentul 41
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. consideră că orașele și regiunile ar 
trebui să joace un rol mai important în 
evaluarea piețelor locale ale muncii și 
adaptarea programelor pentru o mai bună 
ocupare a forței de muncă;

Or. ro

Amendamentul 42
Patrice Tirolien
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Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. își reafirmă cu fermitate opunerea la 
introducerea unei condiționalități 
macroeconomice în politica de coeziune
2014-2020 care să penalizeze regiunile și 
grupurile sociale deja vulnerabilizate de 
criză, o eventuală suspendare a plăților 
putând avea efecte disproporționate în 
anumite state membre și mai ales regiuni, 
în ciuda participării lor depline la eforturile 
de echilibrare a bugetelor publice;

12. își reafirmă cu fermitate opunerea la 
introducerea unei condiționalități 
macroeconomice în politica de coeziune 
2014-2020 care să penalizeze regiunile și 
grupurile sociale deja vulnerabilizate de 
criză, o eventuală suspendare a plăților 
putând avea efecte disproporționate în 
anumite state membre și mai ales regiuni, 
în ciuda participării lor depline la eforturile 
de echilibrare a bugetelor publice; denunță 
în special caracterul prociclic al unei 
astfel de măsuri care nu ar conduce decât 
la vulnerabilizarea statelor aflate în 
dificultate din punct de vedere financiar, 
neglijând orice formă de solidaritate 
inerentă menținerii echilibrului 
macroeconomic în cadrul Uniunii;

Or. fr

Amendamentul 43
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. își reafirmă cu fermitate opunerea la 
introducerea unei condiționalități 
macroeconomice în politica de coeziune 
2014-2020 care să penalizeze regiunile și 
grupurile sociale deja vulnerabilizate de 
criză, o eventuală suspendare a plăților 
putând avea efecte disproporționate în 
anumite state membre și mai ales regiuni, 
în ciuda participării lor depline la eforturile 
de echilibrare a bugetelor publice;

12. își reafirmă cu fermitate opunerea la 
introducerea unei condiționalități 
macroeconomice în politica de coeziune 
2014-2020 care să penalizeze regiunile și 
grupurile sociale deja vulnerabilizate de 
criză, o eventuală suspendare a plăților 
putând avea efecte disproporționate în 
anumite state membre și mai ales regiuni, 
în ciuda participării lor depline la eforturile 
de echilibrare a bugetelor publice;
consideră, în plus, că o astfel de sancțiune 
nu ar putea fi înțeleasă de populația 
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europeană, sporind astfel neîncrederea 
acesteia într-un moment istoric în care 
populația este deja grav afectată de criză 
și de efectele politicii de austeritate; 

Or. it

Amendamentul 44
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. consideră că, în această perioadă de 
contracție a finanțelor publice, principiul 
adiționalității trebuie regândit pentru ca 
aplicarea acestuia să fie coerentă cu 
cadrul de guvernanță economică 
europeană, și solicită desfășurarea unei 
dezbateri pe această temă, în cadrul 
negocierilor privind politica de coeziune 
de după anul 2013;

Or. it

Amendamentul 45
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. ia act de observațiile recente ale 
FMI, potrivit cărora politica de austeritate 
slăbește țările în care aceasta este aplicată 
în mod mecanic; consideră că, într-un 
context economic de declin la nivel 
mondial, consolidarea rapidă a conturilor 
publice influențează redresarea pe termen 
scurt, reducând încasările fiscale și 
agravând, prin urmare, deficitul; este de 
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acord cu FMI că este necesar să se pună 
accentul pe reechilibrarea dintre 
consolidare și creștere, și nu numai pe 
consolidarea finanțelor publice;

Or. it

Amendamentul 46
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 12 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12c. salută propunerea, prezentată de mai 
multe state membre, de a include în 
cadrul negocierilor privind CFM o 
„clauză de revizuire” a conturilor între 
2015 și 2016, care ar permite creșterea 
bugetului în curs de execuție, în favoarea 
domeniilor esențiale, precum ocuparea 
forței de muncă în rândul tinerilor și 
IMM-urile;

Or. it

Amendamentul 47
Nikos Chrysogelos

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia și statele membre să 
profite de toate marjele de flexibilitate 
pentru a beneficia de posibilitățile oferite 
de componenta preventivă a Pactului de 
stabilitate și de creștere pentru a echilibra 
nevoile de investiții publice rentabile cu 
obiectivele de disciplină fiscală;

13. invită Comisia și statele membre să 
profite de toate marjele de flexibilitate 
pentru a beneficia de posibilitățile oferite 
de componenta preventivă a Pactului de 
stabilitate și de creștere pentru a echilibra 
nevoile de investiții publice rentabile și 
sustenabile cu obiectivele de disciplină 
fiscală;
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Or. en

Amendamentul 48
Dimitar Stoyanov

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia și statele membre să 
profite de toate marjele de flexibilitate 
pentru a beneficia de posibilitățile oferite 
de componenta preventivă a Pactului de 
stabilitate și de creștere pentru a echilibra 
nevoile de investiții publice rentabile cu 
obiectivele de disciplină fiscală;

13. invită Comisia și statele membre să 
recurgă la cel mai ridicat grad de 
flexibilitate posibil în ceea ce privește 
cofinanțarea națională a cheltuielilor 
Uniunii în materie de dezvoltare, în 
contextul unei aplicări stricte a Pactului 
de stabilitate și de creștere, efectuând o 
analiză a pierderilor suferite în urma 
crizei financiare globale și a capacității 
colectivităților locale de a îndeplini 
obiectivele de creștere economică și de 
ocupare a forței de muncă prevăzute în 
Strategia Europa 2020, precum și 
furnizând metode de îmbunătățire a 
capacității de finanțare a acestor 
colectivități în vederea realizării unor 
investiții rentabile;

Or. bg

Amendamentul 49
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia și statele membre să 
profite de toate marjele de flexibilitate 
pentru a beneficia de posibilitățile oferite 
de componenta preventivă a Pactului de 
stabilitate și de creștere pentru a echilibra 
nevoile de investiții publice rentabile cu 

13. invită Comisia și statele membre să 
profite de toate marjele de flexibilitate 
pentru a beneficia de posibilitățile oferite 
de componenta preventivă a Pactului de 
stabilitate și de creștere pentru a echilibra 
nevoile de investiții publice rentabile cu 
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obiectivele de disciplină fiscală; obiectivele de disciplină fiscală, în special 
excluzând din dispozițiile ale Pactului de 
stabilitate și de creștere nivelurile totale 
de cofinanțare națională prin fondurile 
structurale și de investiții europene, sau, 
de exemplu, ținând seama, în calculele 
privind pactul, de nevoia de autofinanțare 
netă și nu brută a statului, adică de 
nevoia de autofinanțare netă a impozitelor 
care influențează cheltuielile efective 
(ținând seama în mod special de TVA) sau 
aplicând o adaptare diferită termenelor 
celor două surse (europeană și națională) 
de finanțare a acestor programe, 
permițând utilizarea integrală a 
fondurilor europene în primii ani de 
program și o utilizare totală a sursei 
naționale în ultimii ani de program, 
presupunând că, până la acel moment, 
statul membru vizat va obține rezultate 
concrete grație politicii sale de gestionare 
a nivelului de îndatorare;

Or. it

Amendamentul 50
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că cheltuielile publice de 
implementare a programelor co-finanțate
de fondurile structurale și de investiții ar 
trebui excluse de la prevederile Pactului de 
stabilitate și de creștere, întrucât sunt 
dedicate sprijinirii competitivității, creșterii 
și creării de locuri de muncă;

14. consideră că cheltuielile publice de 
implementare a programelor cofinanțate de 
fondurile structurale și de investiții ar 
trebui excluse de la prevederile Pactului de 
stabilitate și de creștere, întrucât sunt 
dedicate sprijinirii competitivității, creșterii 
și creării de locuri de muncă, precum și 
îndeplinirii obiectivelor UE privind 
combaterea schimbărilor climatice;

Or. ro
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Amendamentul 51
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că cheltuielile publice de 
implementare a programelor co-finanțate
de fondurile structurale și de investiții ar 
trebui excluse de la prevederile Pactului de 
stabilitate și de creștere, întrucât sunt 
dedicate sprijinirii competitivității, creșterii 
și creării de locuri de muncă;

14. consideră că cheltuielile publice de 
implementare a programelor cofinanțate de 
fondurile structurale și de investiții ar 
trebui excluse din definiția deficitelor 
structurale din cadrul Pactului de 
stabilitate și de creștere, întrucât sunt 
dedicate sprijinirii competitivității, creșterii 
și creării de locuri de muncă;

Or. fr

Amendamentul 52
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că cheltuielile publice de 
implementare a programelor co-finanțate
de fondurile structurale și de investiții ar 
trebui excluse de la prevederile Pactului de 
stabilitate și de creștere, întrucât sunt 
dedicate sprijinirii competitivității, creșterii 
și creării de locuri de muncă;

14. solicită Comisiei ca cheltuielile publice 
suportate de statele membre pentru 
cofinanțarea programelor cofinanțate de 
fondurile structurale să nu figureze printre 
cheltuielile structurale, publice sau 
asimilate, luate în considerare în cadrul 
acordului de parteneriat pentru 
verificarea respectării Pactului de 
stabilitate și de creștere, în măsura în care 
este vorba despre o obligație care derivă 
direct din respectarea principiului 
adiționalității, principiu fundamental al 
politicii de coeziune; consideră, prin 
urmare, că cheltuielile publice suportate 
de statele membre pentru cofinanțarea 
programelor cofinanțate de fondurile 
structurale trebuie excluse de la 
prevederile Pactului de stabilitate și de 
creștere, întrucât sunt dedicate sprijinirii 
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competitivității, creșterii și creării de locuri 
de muncă și în mod special creării de 
locuri de muncă pentru tineri;

Or. it

Amendamentul 53
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că cheltuielile publice de 
implementare a programelor co-finanțate
de fondurile structurale și de investiții ar 
trebui excluse de la prevederile Pactului de 
stabilitate și de creștere, întrucât sunt 
dedicate sprijinirii competitivității, creșterii 
și creării de locuri de muncă;

14. solicită ca cheltuielile publice de 
implementare a programelor cofinanțate de 
fondurile structurale și de investiții să fie
excluse de la prevederile Pactului de 
stabilitate și de creștere, întrucât sunt 
dedicate sprijinirii competitivității, creșterii 
și creării de locuri de muncă;

Or. it

Amendamentul 54
Nikos Chrysogelos

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă Comisia și statele membre să 
analizeze, în contextul actualelor negocieri 
privind viitoarea Uniune economică și 
monetară, toate marjele de flexibilitate din 
politica macroeconomică ce permit 
investițiile rentabile, mai ales prin 
reconceperea relației dintre Pactul de 
stabilitate și de creștere și investițiile 
publice rentabile și excluderea cheltuielilor 
publice de implementare a programelor co-
finanțate de la fondurile structurale și de 
investiții în cadrul politicilor de favorizare 

16. îndeamnă Comisia și statele membre să 
analizeze, în contextul actualelor negocieri 
privind viitoarea Uniune economică și 
monetară, toate marjele de flexibilitate din 
politica macroeconomică ce permit 
investițiile rentabile și sustenabile, mai 
ales prin reconceperea relației dintre Pactul 
de stabilitate și de creștere și investițiile 
publice rentabile și sustenabile și 
excluderea cheltuielilor publice de 
implementare a programelor cofinanțate de 
la fondurile structurale și de investiții în 



PE513.144v01-00 30/30 AM\938692RO.doc

RO

a creșterii, de la normele privind controlul 
bugetar prevăzute în Pactul de stabilitate și 
de creștere;

cadrul politicilor de favorizare a creșterii, 
de la normele privind controlul bugetar 
prevăzute în Pactul de stabilitate și de 
creștere;

Or. en


