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Amendamentul 637
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer

Propunere de rezoluție
Punctul 63

Propunerea de rezoluție Amendamentul

63. subliniază că valoarea adăugată 
europeană a politicii de coeziune este de 
necontestat, întrucât această politică 
reprezintă un mecanism bine-stabilit de 
realizare a creșterii economice și de creare 
de locuri de muncă și a fost, decenii la 
rând, una dintre politicile cele mai 
importante, mai vizibile și mai de succes 
ale Uniunii; constată, totuși, că o politică 
de coeziune modernă trebuie să facă 
obiectul unor reforme structurale, să 
răspundă noilor provocări cu care se 
confruntă Uniunea și să promoveze sinergii 
cu alte politici și instrumente pe teren;

63. subliniază că valoarea adăugată 
europeană a politicii de coeziune este de 
necontestat, întrucât această politică
facilitează continuarea modernizării și 
creșterii durabile și demonstrează, de 
asemenea, solidaritatea europeană, 
urmărind reducerea diferențelor între 
nivelurile de dezvoltare ale regiunilor 
europene și reprezintă un mecanism bine-
stabilit de realizare a creșterii economice și 
de creare de locuri de muncă și a fost, 
decenii la rând, una dintre politicile cele 
mai importante, mai vizibile și mai de 
succes ale Uniunii; subliniază faptul că 
politica de coeziune se află la baza 
politicii sociale europene; constată, totuși, 
că o politică de coeziune modernă trebuie 
să facă obiectul unor reforme, în special 
simplificarea punerii în aplicare a 
politicilor și să răspundă noilor provocări 
cu care se confruntă Uniunea și să 
promoveze sinergii cu alte politici și 
instrumente pe teren;

Or. en

Amendamentul 638
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 63

Propunerea de rezoluție Amendamentul

63. subliniază că valoarea adăugată 
europeană a politicii de coeziune este de 

63. subliniază că valoarea adăugată 
europeană a politicii de coeziune este de 
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necontestat, întrucât această politică 
reprezintă un mecanism bine-stabilit de 
realizare a creșterii economice și de creare 
de locuri de muncă și a fost, decenii la 
rând, una dintre politicile cele mai 
importante, mai vizibile și mai de succes 
ale Uniunii; constată, totuși, că o politică 
de coeziune modernă trebuie să facă 
obiectul unor reforme structurale, să 
răspundă noilor provocări cu care se 
confruntă Uniunea și să promoveze sinergii 
cu alte politici și instrumente pe teren;

necontestat, întrucât această politică 
reprezintă un mecanism bine-stabilit de 
promovare a dezvoltării sustenabilă a 
tuturor regiunilor și de realizare a creșterii 
economice și de creare de locuri de muncă 
și a fost, decenii la rând, una dintre 
politicile cele mai importante, mai vizibile 
și mai de succes ale Uniunii; constată, 
totuși, că o politică de coeziune modernă 
trebuie să facă obiectul unor reforme 
structurale, să răspundă principalelor
provocări cu care se confruntă Uniunea și 
să promoveze sinergii cu alte politici și 
instrumente pe teren;

Or. en

Amendamentul 639
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 63

Propunerea de rezoluție Amendamentul

63. subliniază că valoarea adăugată 
europeană a politicii de coeziune este de 
necontestat, întrucât această politică 
reprezintă un mecanism bine-stabilit de 
realizare a creșterii economice și de creare 
de locuri de muncă și a fost, decenii la 
rând, una dintre politicile cele mai 
importante, mai vizibile și mai de succes 
ale Uniunii; constată, totuși, că o politică 
de coeziune modernă trebuie să facă 
obiectul unor reforme structurale, să 
răspundă noilor provocări cu care se 
confruntă Uniunea și să promoveze 
sinergii cu alte politici și instrumente pe 
teren;

63. subliniază că valoarea adăugată 
europeană a politicii de coeziune nu a fost 
cuantificată, și deși unele persoane susțin 
că această politică reprezintă un mecanism 
bine stabilit de realizare a creșterii 
economice și de creare de locuri de muncă 
și a fost, decenii la rând, una dintre 
politicile cele mai importante, mai vizibile 
și mai de succes ale Uniunii, nivelul de 
eroare raportat de către auditori în acest 
domeniu nu permite o astfel de concluzie;

Or. en
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Amendamentul 640
Carl Haglund

Propunere de rezoluție
Punctul 63

Propunerea de rezoluție Amendamentul

63. subliniază că valoarea adăugată 
europeană a politicii de coeziune este de 
necontestat, întrucât această politică 
reprezintă un mecanism bine-stabilit de 
realizare a creșterii economice și de creare 
de locuri de muncă și a fost, decenii la 
rând, una dintre politicile cele mai 
importante, mai vizibile și mai de succes 
ale Uniunii; constată, totuși, că o politică 
de coeziune modernă trebuie să facă 
obiectul unor reforme structurale, să 
răspundă noilor provocări cu care se 
confruntă Uniunea și să promoveze sinergii 
cu alte politici și instrumente pe teren;

63. subliniază că valoarea adăugată 
europeană a politicii de coeziune este de 
necontestat, însă adesea greu de 
demonstrat în termeni economici, întrucât 
această politică reprezintă un mecanism 
bine-stabilit de realizare a creșterii 
economice și de creare de locuri de muncă 
și a fost, decenii la rând, una dintre 
politicile cele mai importante, mai vizibile 
și mai de succes ale Uniunii; constată, 
totuși, că o politică de coeziune modernă 
trebuie să facă obiectul unor reforme 
structurale, să răspundă noilor provocări cu
care se confruntă Uniunea și să promoveze 
sinergii cu alte politici și instrumente pe 
teren;

Or. en

Amendamentul 641
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 63

Propunerea de rezoluție Amendamentul

63. subliniază că valoarea adăugată 
europeană a politicii de coeziune este de 
necontestat, întrucât această politică 
reprezintă un mecanism bine-stabilit de 
realizare a creșterii economice și de creare 
de locuri de muncă și a fost, decenii la 
rând, una dintre politicile cele mai 
importante, mai vizibile și mai de succes 
ale Uniunii; constată, totuși, că o politică 
de coeziune modernă trebuie să facă 
obiectul unor reforme structurale, să 

63. subliniază că valoarea adăugată 
europeană a politicii de coeziune este de 
necontestat, întrucât această politică 
reprezintă un mecanism bine-stabilit de 
realizare a creșterii economice și de creare 
de locuri de muncă; constată, totuși, că o 
politică de coeziune modernă trebuie să 
facă obiectul unor reforme structurale, să 
răspundă noilor provocări cu care se 
confruntă Uniunea și să promoveze sinergii 
cu alte politici și instrumente pe teren;
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răspundă noilor provocări cu care se 
confruntă Uniunea și să promoveze sinergii 
cu alte politici și instrumente pe teren;

Or. en

Amendamentul 642
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 63

Propunerea de rezoluție Amendamentul

63. subliniază că valoarea adăugată 
europeană a politicii de coeziune este de 
necontestat, întrucât această politică 
reprezintă un mecanism bine-stabilit de 
realizare a creșterii economice și de creare 
de locuri de muncă și a fost, decenii la 
rând, una dintre politicile cele mai 
importante, mai vizibile și mai de succes 
ale Uniunii; constată, totuși, că o politică 
de coeziune modernă trebuie să facă 
obiectul unor reforme structurale, să 
răspundă noilor provocări cu care se 
confruntă Uniunea și să promoveze sinergii 
cu alte politici și instrumente pe teren;

63. subliniază că valoarea adăugată 
europeană a politicii de coeziune este de 
necontestat, întrucât această politică 
reprezintă un mecanism bine-stabilit de 
realizare a creșterii economice și de creare 
de locuri de muncă și un instrument major 
de convergență și solidaritate și a fost, 
decenii la rând, una dintre politicile cele 
mai importante, mai vizibile și mai de 
succes ale Uniunii; constată că principiul 
parteneriatului, precum și guvernarea pe 
mai multe niveluri sunt premise 
fundamentale pentru acest succes; 
constată, totuși, că o politică de coeziune 
modernă trebuie să facă obiectul unor 
reforme structurale, să răspundă noilor 
provocări cu care se confruntă Uniunea și 
să promoveze sinergii cu alte politici și 
instrumente pe teren;

Or. en

Amendamentul 643
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 63

Propunerea de rezoluție Amendamentul

63. subliniază că valoarea adăugată 63. subliniază că valoarea adăugată 
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europeană a politicii de coeziune este de 
necontestat, întrucât această politică 
reprezintă un mecanism bine-stabilit de 
realizare a creșterii economice și de creare 
de locuri de muncă și a fost, decenii la 
rând, una dintre politicile cele mai 
importante, mai vizibile și mai de succes 
ale Uniunii; constată, totuși, că o politică 
de coeziune modernă trebuie să facă 
obiectul unor reforme structurale, să 
răspundă noilor provocări cu care se 
confruntă Uniunea și să promoveze sinergii 
cu alte politici și instrumente pe teren;

europeană a politicii de coeziune este de 
necontestat, întrucât această politică 
reprezintă un mecanism bine-stabilit de 
realizare a creșterii economice și de creare 
de locuri de muncă și a fost, decenii la 
rând, una dintre politicile cele mai 
importante, mai vizibile și mai de succes 
ale Uniunii; salută propunerea Comisiei 
potrivit căreia fiecare regiune a Uniunii 
va beneficia în mod direct de politica de 
coeziune; constată, totuși, că o politică de 
coeziune modernă trebuie să facă obiectul 
unor reforme structurale, să răspundă 
noilor provocări cu care se confruntă 
Uniunea și să promoveze sinergii cu alte 
politici și instrumente pe teren;

Or. en

Amendamentul 644
Pat the Cope Gallagher

Propunere de rezoluție
Punctul 63

Propunerea de rezoluție Amendamentul

63. subliniază că valoarea adăugată 
europeană a politicii de coeziune este de 
necontestat, întrucât această politică 
reprezintă un mecanism bine-stabilit de 
realizare a creșterii economice și de creare 
de locuri de muncă și a fost, decenii la 
rând, una dintre politicile cele mai 
importante, mai vizibile și mai de succes 
ale Uniunii; constată, totuși, că o politică 
de coeziune modernă trebuie să facă 
obiectul unor reforme structurale, să 
răspundă noilor provocări cu care se 
confruntă Uniunea și să promoveze sinergii 
cu alte politici și instrumente pe teren;

63. subliniază că valoarea adăugată 
europeană a politicii de coeziune este de 
necontestat, întrucât această politică 
reprezintă un mecanism bine-stabilit de 
realizare a creșterii economice și de creare 
de locuri de muncă și a fost, decenii la 
rând, una dintre politicile cele mai 
importante, mai vizibile și mai de succes 
ale Uniunii; salută propunerea Comisiei 
potrivit căreia fiecare regiune a Uniunii 
va beneficia în mod direct de politica de 
coeziune; constată, totuși, că o politică de 
coeziune modernă trebuie să facă obiectul 
unor reforme structurale, să răspundă 
noilor provocări cu care se confruntă 
Uniunea și să promoveze sinergii cu alte 
politici și instrumente pe teren;

Or. en
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Amendamentul 645
Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluție
Punctul 63

Propunerea de rezoluție Amendamentul

63. subliniază că valoarea adăugată 
europeană a politicii de coeziune este de 
necontestat, întrucât această politică 
reprezintă un mecanism bine-stabilit de 
realizare a creșterii economice și de creare 
de locuri de muncă și a fost, decenii la 
rând, una dintre politicile cele mai 
importante, mai vizibile și mai de succes 
ale Uniunii; constată, totuși, că o politică 
de coeziune modernă trebuie să facă 
obiectul unor reforme structurale, să 
răspundă noilor provocări cu care se 
confruntă Uniunea și să promoveze sinergii 
cu alte politici și instrumente pe teren;

63. subliniază că valoarea adăugată 
europeană a politicii de coeziune este de 
necontestat, întrucât această politică 
reprezintă un mecanism bine-stabilit de 
realizare a creșterii economice și de creare 
de locuri de muncă și a fost, decenii la 
rând, una dintre politicile cele mai 
importante, mai vizibile și mai de succes 
ale Uniunii; salută propunerea Comisiei 
potrivit căreia fiecare regiune a Uniunii 
va beneficia în mod direct de politica de 
coeziune; constată, totuși, că o politică de 
coeziune modernă trebuie să facă obiectul 
unor reforme structurale, să răspundă 
noilor provocări cu care se confruntă 
Uniunea și să promoveze sinergii cu alte 
politici și instrumente pe teren;

Or. en

Amendamentul 646
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 63

Propunerea de rezoluție Amendamentul

63. subliniază că valoarea adăugată 
europeană a politicii de coeziune este de 
necontestat, întrucât această politică 
reprezintă un mecanism bine-stabilit de 
realizare a creșterii economice și de creare 
de locuri de muncă și a fost, decenii la 
rând, una dintre politicile cele mai 
importante, mai vizibile și mai de succes 
ale Uniunii; constată, totuși, că o politică 

63. subliniază că valoarea adăugată 
europeană a politicii de coeziune este de 
necontestat, întrucât această politică 
reprezintă un mecanism bine-stabilit de 
realizare a creșterii economice și de creare 
de locuri de muncă și a fost, decenii la 
rând, una dintre politicile de solidaritate
cele mai importante, mai vizibile și mai de 
succes ale Uniunii; constată, totuși, că o 
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de coeziune modernă trebuie să facă 
obiectul unor reforme structurale, să 
răspundă noilor provocări cu care se 
confruntă Uniunea și să promoveze sinergii 
cu alte politici și instrumente pe teren;

politică de coeziune modernă trebuie să 
facă obiectul unor reforme structurale, 
între altele, prin comasarea tuturor 
fondurilor într-un singur fond de 
coeziune care se concentrează exclusiv 
asupra celor mai sărace state membre, să 
răspundă noilor provocări cu care se 
confruntă Uniunea și să promoveze sinergii 
cu alte politici și instrumente pe teren;

Or. en

Amendamentul 647
Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 63

Propunerea de rezoluție Amendamentul

63. subliniază că valoarea adăugată 
europeană a politicii de coeziune este de 
necontestat, întrucât această politică 
reprezintă un mecanism bine-stabilit de 
realizare a creșterii economice și de creare 
de locuri de muncă și a fost, decenii la 
rând, una dintre politicile cele mai 
importante, mai vizibile și mai de succes 
ale Uniunii; constată, totuși, că o politică 
de coeziune modernă trebuie să facă 
obiectul unor reforme structurale, să 
răspundă noilor provocări cu care se 
confruntă Uniunea și să promoveze 
sinergii cu alte politici și instrumente pe 
teren;

63. subliniază că valoarea adăugată 
europeană a politicii de coeziune este de 
necontestat, întrucât această politică 
reprezintă un mecanism bine-stabilit de 
realizare a creșterii economice și de creare 
de locuri de muncă și a fost, decenii la 
rând, una dintre politicile cele mai 
importante, mai vizibile și mai de succes 
ale Uniunii; constată, totuși, că o politică 
de coeziune modernă trebuie să 
concentreze resursele în regiunile mai 
sărace ale Uniunii, fără să afecteze 
programele și sprijinul pentru regiunile 
cu dezvoltare intermediară, care trebuie 
să fie definite ca atare; succesul politicii 
de coeziune depinde încă de sinergiile cu 
alte politici și instrumente pe teren;

Or. pt

Amendamentul 648
Richard Ashworth
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Propunere de rezoluție
Punctul 63

Propunerea de rezoluție Amendamentul

63. subliniază că valoarea adăugată 
europeană a politicii de coeziune este de 
necontestat, întrucât această politică 
reprezintă un mecanism bine-stabilit de 
realizare a creșterii economice și de creare 
de locuri de muncă și a fost, decenii la 
rând, una dintre politicile cele mai 
importante, mai vizibile și mai de succes 
ale Uniunii; constată, totuși, că o politică 
de coeziune modernă trebuie să facă 
obiectul unor reforme structurale, să 
răspundă noilor provocări cu care se 
confruntă Uniunea și să promoveze sinergii 
cu alte politici și instrumente pe teren;

63. subliniază că valoarea adăugată 
europeană a politicii de coeziune este de 
necontestat, întrucât această politică 
reprezintă un mecanism bine-stabilit de 
realizare a creșterii economice și de creare 
de locuri de muncă și a fost, decenii la 
rând, una dintre politicile cele mai 
importante, mai vizibile și mai de succes 
ale Uniunii; constată, totuși, că o politică 
de coeziune modernă trebuie să facă 
obiectul unor reforme structurale, să 
răspundă noilor provocări cu care se 
confruntă Uniunea și să promoveze sinergii 
cu alte politici și instrumente pe teren, în 
special cu domenii care creează valoare, 
precum cercetarea și inovarea;

Or. en

Amendamentul 649
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 63

Propunerea de rezoluție Amendamentul

63. subliniază că valoarea adăugată 
europeană a politicii de coeziune este de 
necontestat, întrucât această politică 
reprezintă un mecanism bine-stabilit de 
realizare a creșterii economice și de creare 
de locuri de muncă și a fost, decenii la 
rând, una dintre politicile cele mai 
importante, mai vizibile și mai de succes 
ale Uniunii; constată, totuși, că o politică 
de coeziune modernă trebuie să facă 
obiectul unor reforme structurale, să 
răspundă noilor provocări cu care se 
confruntă Uniunea și să promoveze sinergii 
cu alte politici și instrumente pe teren;

63. subliniază că valoarea adăugată 
europeană a politicii de coeziune este de 
necontestat, întrucât această politică 
reprezintă un mecanism bine-stabilit de 
realizare a creșterii economice și de creare 
de locuri de muncă și a fost, decenii la 
rând, una dintre politicile cele mai 
importante, mai vizibile și mai de succes 
ale Uniunii; constată, totuși, că o politică 
de coeziune modernă trebuie să facă 
obiectul unor reforme structurale, să 
răspundă noilor provocări cu care se 
confruntă Uniunea și să promoveze sinergii 
cu alte politici și instrumente pe teren;
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eforturile politicii de coeziune a Uniunii 
ar trebui să se concentreze asupra acelor 
țări din UE care demonstrează clar  un 
nivel de prosperitate mai mic decât media;

Or. en

Amendamentul 650
Reimer Böge, Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij, Othmar Karas, José 
Manuel Fernandes în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 63

Propunerea de rezoluție Amendamentul

63. subliniază că valoarea adăugată 
europeană a politicii de coeziune este de 
necontestat, întrucât această politică 
reprezintă un mecanism bine-stabilit de 
realizare a creșterii economice și de creare 
de locuri de muncă și a fost, decenii la 
rând, una dintre politicile cele mai 
importante, mai vizibile și mai de succes 
ale Uniunii; constată, totuși, că o politică 
de coeziune modernă trebuie să facă 
obiectul unor reforme structurale, să 
răspundă noilor provocări cu care se 
confruntă Uniunea și să promoveze sinergii 
cu alte politici și instrumente pe teren;

63. subliniază că valoarea adăugată 
europeană a politicii de coeziune este de 
necontestat, întrucât această politică 
reprezintă un mecanism bine-stabilit de 
realizare a creșterii economice și de creare 
de locuri de muncă și a fost, decenii la 
rând, una dintre politicile cele mai 
importante, mai vizibile și mai de succes 
ale Uniunii; constată, totuși, că o politică 
de coeziune modernă trebuie să facă 
obiectul unor reforme structurale, să 
răspundă noilor provocări cu care se 
confruntă Uniunea și să promoveze sinergii 
cu alte politici și instrumente pe teren; este 
convins că politica de coeziune a UE ar 
trebui să acopere în continuare întregul 
teritoriu UE în următoarea perioadă de 
programare;

Or. en

Amendamentul 651
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 63a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

63a. subliniază importanța crescută a 
unei politici de coeziune autonome, în 
urma intrării în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona, subliniază că un al treilea pilon 
– coeziunea teritorială – a fost adăugat 
acesteia precum și că tratatele recunosc 
acum  nivelul  regional și cel local;

Or. en

Amendamentul 652
Bas Eickhout, Elisabeth Schroedter, François Alfonsi

Propunere de rezoluție
Punctul 63b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

63b. subliniază că, potrivit Comisiei, PIB-
ul în UE 25 în ansamblul său este estimat 
ca fiind cu 0,7 % mai mare în 2009, ca 
urmare a politicii de coeziune din 
perioada 2000-20061 și că se poate 
observa un impact pozitiv nu  numai în 
statele beneficiare, ci și în statele
donatoare, prin intermediul efectelor 
colaterale2;
__________________
1 COM(2010) 700 final 
2 „Rentabilitatea cheltuielilor de coeziune 
pentru statele membre”, DIRECȚIA 
GENERALĂ PENTRU POLITICI 
INTERNE. DEPARTAMENTUL 
TEMATIC B: POLITICI 
STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE

Or. en

Amendamentul 653
Marta Andreasen
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Propunere de rezoluție
Punctul 64

Propunerea de rezoluție Amendamentul

64. accentuează rolul predominant al 
politicii de coeziune pentru realizarea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 și este 
de părere că o politică de coeziune 
sănătoasă și autonomă este o condiție 
esențială pentru o implementare reușită a 
acestei strategii; subliniază că, datorită 
caracterului său orizontal, politica de 
coeziune contribuie substanțial la toate 
cele trei priorități ale Strategiei Europa 
2020, și anume o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 654
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 64

Propunerea de rezoluție Amendamentul

64. accentuează rolul predominant al 
politicii de coeziune pentru realizarea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 și este 
de părere că o politică de coeziune 
sănătoasă și autonomă este o condiție 
esențială pentru o implementare reușită a 
acestei strategii; subliniază că, datorită 
caracterului său orizontal, politica de 
coeziune contribuie substanțial la toate cele 
trei priorități ale Strategiei Europa 2020, și 
anume o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii;

64. subliniază că, datorită caracterului său 
orizontal, politica de coeziune contribuie 
substanțial la toate cele trei priorități ale 
Strategiei Europa 2020, și anume o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii;

Or. en
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Amendamentul 655
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Riikka Manner, Giommaria Uggias, în numele 
Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 64

Propunerea de rezoluție Amendamentul

64. accentuează rolul predominant al 
politicii de coeziune pentru realizarea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 și este 
de părere că o politică de coeziune 
sănătoasă și autonomă este o condiție 
esențială pentru o implementare reușită a 
acestei strategii; subliniază că, datorită 
caracterului său orizontal, politica de 
coeziune contribuie substanțial la toate cele 
trei priorități ale Strategiei Europa 2020, și 
anume o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii;

64. accentuează rolul predominant al 
politicii de coeziune pentru realizarea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 și este 
de părere că o politică de coeziune 
sănătoasă și autonomă este o condiție 
esențială pentru o implementare reușită a 
acestei strategii pe întreg teritoriul UE, 
întrucât regiunile și orașele sunt cele mai 
în măsură pentru a pune în aplicare 
politicile pe o bază activă; subliniază că, 
datorită caracterului său orizontal, politica 
de coeziune contribuie substanțial la toate 
cele trei priorități ale Strategiei Europa 
2020, și anume o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii;

Or. en

Amendamentul 656
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 64

Propunerea de rezoluție Amendamentul

64. accentuează rolul predominant al 
politicii de coeziune pentru realizarea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 și este 
de părere că o politică de coeziune 
sănătoasă și autonomă este o condiție 
esențială pentru o implementare reușită a 
acestei strategii; subliniază că, datorită 
caracterului său orizontal, politica de 
coeziune contribuie substanțial la toate cele 
trei priorități ale Strategiei Europa 2020, și 
anume o creștere inteligentă, durabilă și 

64. accentuează rolul predominant al 
politicii de coeziune pentru realizarea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 și este 
de părere că o politică de coeziune 
sănătoasă și autonomă este o condiție 
esențială pentru o implementare reușită a 
acestei strategii; subliniază, în acest sens,
că contribuția politicii de coeziune la 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020 trebuie să reflecte obiectivele 
prevăzute la articolul 174 din Tratatul 
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favorabilă incluziunii; privind funcționarea Uniunii Europene și 
obiectivul transversal de coeziune 
economică, socială și teritorială, prevăzut 
la articolul 3 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană prin Tratatul de la 
Lisabona; subliniază că, datorită 
caracterului său orizontal, politica de 
coeziune contribuie substanțial la toate cele 
trei priorități ale Strategiei Europa 2020, și 
anume o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii; este convins că pe 
baza rolului predominant al politicii de 
coeziune pentru realizarea obiectivelor 
Europa 2020, toate regiunile trebuie să 
continue să fie eligibile pentru asistență 
după 2013, și trebuie furnizate norme de 
tranziție corespunzătoare pentru acele 
regiuni care  nu vor mai face parte din 
obiectivul de „convergență” din 2014, în 
vederea consolidării succeselor realizate 
deja și a garantării unei mobilizări 
sustenabile a potențialelor;

Or. en

Amendamentul 657
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 64

Propunerea de rezoluție Amendamentul

64. accentuează rolul predominant al 
politicii de coeziune pentru realizarea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 și este 
de părere că o politică de coeziune 
sănătoasă și autonomă este o condiție 
esențială pentru o implementare reușită a 
acestei strategii; subliniază că, datorită 
caracterului său orizontal, politica de 
coeziune contribuie substanțial la toate cele 
trei priorități ale Strategiei Europa 2020, și 
anume o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii;

64. accentuează rolul predominant al 
politicii de coeziune pentru realizarea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 și este 
de părere că o politică de coeziune 
sănătoasă și autonomă este o condiție 
esențială pentru o implementare reușită a 
acestei strategii; subliniază că, datorită 
caracterului său solidar, politica de 
coeziune contribuie substanțial la toate cele 
trei priorități ale Strategiei Europa 2020, și 
anume o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii;
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Or. en

Amendamentul 658
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 64

Propunerea de rezoluție Amendamentul

64. accentuează rolul predominant al 
politicii de coeziune pentru realizarea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 și este 
de părere că o politică de coeziune 
sănătoasă și autonomă este o condiție 
esențială pentru o implementare reușită a 
acestei strategii; subliniază că, datorită 
caracterului său orizontal, politica de 
coeziune contribuie substanțial la toate cele 
trei priorități ale Strategiei Europa 2020, și 
anume o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii;

64. accentuează rolul predominant al 
politicii de coeziune pentru realizarea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 și 
subliniază că, datorită caracterului său, 
politica de coeziune contribuie substanțial 
la toate cele trei priorități ale Strategiei 
Europa 2020, și anume o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii și că toate fondurile politicii de 
coeziune trebuie să contribuie la 
atingerea obiectivelor socioeconomice din 
domeniul ocupării forței de muncă, al 
educației și al reducerii sărăciei și a 
excluziunii, pentru a juca un rol 
important în dimensiunea socială a 
Europei;

Or. de

Amendamentul 659
Reimer Böge, László Surján, José Manuel Fernandes în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 64

Propunerea de rezoluție Amendamentul

64. accentuează rolul predominant al 
politicii de coeziune pentru realizarea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 și este 
de părere că o politică de coeziune 
sănătoasă și autonomă este o condiție 
esențială pentru o implementare reușită a 
acestei strategii; subliniază că, datorită 

64. accentuează rolul predominant al 
politicii de coeziune pentru realizarea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 și este 
de părere că o politică de coeziune 
sănătoasă și autonomă este o condiție 
esențială pentru o implementare reușită a 
acestei strategii; subliniază că, datorită 
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caracterului său orizontal, politica de 
coeziune contribuie substanțial la toate cele 
trei priorități ale Strategiei Europa 2020, și 
anume o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii;

caracterului său orizontal, politica de 
coeziune contribuie substanțial la toate cele 
trei priorități ale Strategiei Europa 2020, și 
anume o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii; reamintește, cu 
toate acestea, că politica de coeziune a UE 
trebuie să îndeplinească propria sa 
misiune și obiective tradiționale care 
depășesc Strategia Europa 2020; 
subliniază că acestea ar trebui să fie 
menținute în următoarea perioadă de 
programare, în special având în vedere 
necesitatea constantă pentru realizarea 
unei convergențe economice, sociale și 
teritoriale în Uniune;

Or. en

Amendamentul 660
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 64

Propunerea de rezoluție Amendamentul

64. accentuează rolul predominant al 
politicii de coeziune pentru realizarea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 și este 
de părere că o politică de coeziune 
sănătoasă și autonomă este o condiție 
esențială pentru o implementare reușită a 
acestei strategii; subliniază că, datorită 
caracterului său orizontal, politica de 
coeziune contribuie substanțial la toate cele 
trei priorități ale Strategiei Europa 2020, și 
anume o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii;

64. accentuează rolul predominant al
politicii de coeziune pentru realizarea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 și este 
de părere că o politică de coeziune 
sănătoasă și autonomă este o condiție 
esențială pentru o implementare reușită a 
acestei strategii; subliniază că, datorită 
caracterului său orizontal, politica de 
coeziune contribuie substanțial la toate cele 
trei priorități ale Strategiei Europa 2020, și 
anume o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii; consideră că, fiind 
unica politică de dezvoltare pe criterii 
locale din Europa, toate regiunile ar 
trebui să beneficieze de fondurile 
structurale, în funcție de necesitățile 
specifice de dezvoltare și de potențial;

Or. en
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Amendamentul 661
Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluție
Punctul 64

Propunerea de rezoluție Amendamentul

64. accentuează rolul predominant al 
politicii de coeziune pentru realizarea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 și este 
de părere că o politică de coeziune 
sănătoasă și autonomă este o condiție 
esențială pentru o implementare reușită a 
acestei strategii; subliniază că, datorită 
caracterului său orizontal, politica de 
coeziune contribuie substanțial la toate cele 
trei priorități ale Strategiei Europa 2020, și 
anume o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii;

64. accentuează rolul predominant al 
politicii de coeziune pentru realizarea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 și este 
de părere că o politică de coeziune 
sănătoasă și autonomă este o condiție 
esențială pentru o implementare reușită a 
acestei strategii; subliniază că, datorită 
caracterului său orizontal, politica de 
coeziune contribuie substanțial la toate cele 
trei priorități ale Strategiei Europa 2020, și 
anume o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii; consideră că, fiind 
unica politică de dezvoltare pe criterii 
locale din Europa, toate regiunile ar 
trebui să beneficieze de fondurile 
structurale, în funcție de necesitățile 
specifice de dezvoltare și de potențial;

Or. en

Amendamentul 662
Reimer Böge, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Jan Olbrycht, Iosif 
Matula, Markus Pieper, Sophie Auconie în numele Grupului PPE

Propunerea de rezoluție
Punctul 64a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

64a. atrage atenția asupra importanței 
abordării politice integrate; atrage 
atenția, în acest sens, asupra politicii de 
coeziune ca factor de integrare a altor 
politici; subliniază, prin urmare, că toate 
investițiile prevăzute pentru perioada de 
programare  de după 2013 ar trebui să fie 
coordonate cu investițiile realizate în 
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cadrul politicii de coeziune în această 
perioadă de programare; subliniază faptul 
că această politică este deja aplicată cu 
atenția cuvenită, pe baza  formularelor și 
instrumentelor încercate și testate, care 
sunt importante în acest sens, cum ar fi 
gestionarea comună; subliniază, de 
asemenea, necesitatea de a evolua spre o 
mai bună performanță în cadrul 
guvernanței pe mai multe niveluri, care va 
contribui suplimentar la efectele pe care o 
astfel de aplicare a politicii de coeziune le 
poate aduce;

Or. en

Amendamentul 663
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 64b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

64b. subliniază că cel mai important 
obiectiv al politicii de coeziune a UE 
trebuie să fie sprijinirea diseminării 
cunoștințelor, prin intermediul 
investițiilor în C&D, inovare, 
antreprenoriat, proiecte de infrastructură, 
TIC și capitalul uman, care să faciliteze 
transformarea UE într-o societate bazată 
pe cunoaștere;

Or. en

Amendamentul 664
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Propunere de rezoluție
Punctul 64c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

64c. subliniază faptul că politica de 
coeziune este esențială pentru obținerea 
unei creșteri incluzive și că acest lucru 
presupune nu doar ajutarea regiunilor 
mai sărace să se redreseze, ci și investirea 
în persoane și în coeziunea socială, în 
toate statele membre și regiunile, prin 
abordarea excluziunii sociale și a 
discriminării, crearea de locuri de muncă 
și îmbunătățirea calității locurilor de 
muncă și a aptitudinilor profesionale;

Or. en

Amendamentul 665
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 64d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

64d. consideră cu fermitate că politica de 
coeziune a UE ar trebui să rămână o 
politică la întregul nivel al UE, care să 
ofere acces la resurse, experiențe și 
asistență tuturor regiunilor UE, pentru a 
depăși obstacolele în calea creșterii în 
cadrul unei politici comunitare unice și 
flexibile, capabilă să intervină la cea mai 
corespunzătoare scară; consideră că toate 
formele de cooperare teritorială 
(cooperare transfrontalieră, 
interregională și transnațională) trebuie 
consolidate;

Or. en

Amendamentul 666
Marta Andreasen
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Propunere de rezoluție
Punctul 65

Propunerea de rezoluție Amendamentul

65. subliniază faptul că reușita unei 
politici de coeziune mai puternice necesită 
o finanțare corespunzătoare, care nu ar 
trebui să fie mai mică decât cea din 
perioada actuală de programare 
financiară; reiterează, în acest context, 
solicitarea sa fermă de a se garanta că, în 
viitorul CFM, resursele necheltuite sau 
dezangajate ale fondurilor de coeziune 
rămân în bugetul de coeziune și nu sunt 
înapoiate statelor membre;

eliminat

Or. en

Amendamentul 667
Richard Ashworth

Propunere de rezoluție
Punctul 65

Propunerea de rezoluție Amendamentul

65. subliniază faptul că reușita unei politici 
de coeziune mai puternice necesită o 
finanțare corespunzătoare, care nu ar 
trebui să fie mai mică decât cea din 
perioada actuală de programare 
financiară; reiterează, în acest context,
solicitarea sa fermă de a se garanta că, în 
viitorul CFM, resursele necheltuite sau 
dezangajate ale fondurilor de coeziune 
rămân în bugetul de coeziune și nu sunt 
înapoiate statelor membre;

65. subliniază faptul că reușita unei politici 
de coeziune mai puternice necesită o 
finanțare corespunzătoare; constată că, în
actualul climat economic, va fi necesară o 
disciplină fiscală riguroasă în toate 
domeniile de cheltuieli ale UE, inclusiv în 
politica de coeziune;

Or. en

Amendamentul 668
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout
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Propunere de rezoluție
Punctul 65

Propunerea de rezoluție Amendamentul

65. subliniază faptul că reușita unei politici 
de coeziune mai puternice necesită o 
finanțare corespunzătoare, care nu ar 
trebui să fie mai mică decât cea din 
perioada actuală de programare 
financiară; reiterează, în acest context, 
solicitarea sa fermă de a se garanta că, în 
viitorul CFM, resursele necheltuite sau 
dezangajate ale fondurilor de coeziune 
rămân în bugetul de coeziune și nu sunt 
înapoiate statelor membre;

65. subliniază faptul că reușita unei politici 
de coeziune mai puternice necesită ca 
sumele care îi sunt alocate în anul 
bugetar 2013 să fie cel puțin menținute în 
viitoarea perioadă de programare 
financiară; reiterează, în acest context, 
solicitarea sa fermă de a se garanta că, în 
viitorul CFM, resursele necheltuite sau 
dezangajate ale fondurilor de coeziune 
rămân în bugetul de coeziune și nu sunt 
înapoiate statelor membre;

Or. en

Amendamentul 669
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 65

Propunerea de rezoluție Amendamentul

65. subliniază faptul că reușita unei politici 
de coeziune mai puternice necesită o 
finanțare corespunzătoare, care nu ar 
trebui să fie mai mică decât cea din 
perioada actuală de programare 
financiară; reiterează, în acest context, 
solicitarea sa fermă de a se garanta că, în 
viitorul CFM, resursele necheltuite sau 
dezangajate ale fondurilor de coeziune 
rămân în bugetul de coeziune și nu sunt 
înapoiate statelor membre;

65. subliniază faptul că reușita unei politici 
de coeziune necesită o finanțare suficientă; 
reiterează, în acest context, solicitarea sa 
fermă de a se garanta că, în viitorul CFM, 
resursele necheltuite sau dezangajate ale 
politicii de coeziune rămân de înapoiat
statelor membre;

Or. en

Amendamentul 670
Gunnar Hökmark



AM\864090RO.doc 23/124 PE462.731v01-00

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 65

Propunerea de rezoluție Amendamentul

65. subliniază faptul că reușita unei politici
de coeziune mai puternice necesită o 
finanțare corespunzătoare, care nu ar 
trebui să fie mai mică decât cea din 
perioada actuală de programare 
financiară; reiterează, în acest context, 
solicitarea sa fermă de a se garanta că, în 
viitorul CFM, resursele necheltuite sau 
dezangajate ale fondurilor de coeziune 
rămân în bugetul de coeziune și nu sunt 
înapoiate statelor membre;

65. subliniază faptul că reușita unei politici 
de coeziune mai puternice necesită o 
finanțare corespunzătoare; reiterează, în 
acest context, solicitarea sa fermă de a se 
garanta că, în viitorul CFM, resursele 
necheltuite sau dezangajate ale fondurilor 
de coeziune rămân în bugetul de coeziune 
și nu sunt înapoiate statelor membre;

Or. en

Amendamentul 671
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 65

Propunerea de rezoluție Amendamentul

65. subliniază faptul că reușita unei politici 
de coeziune mai puternice necesită o 
finanțare corespunzătoare, care nu ar trebui 
să fie mai mică decât cea din perioada 
actuală de programare financiară; 
reiterează, în acest context, solicitarea sa 
fermă de a se garanta că, în viitorul CFM, 
resursele necheltuite sau dezangajate ale 
fondurilor de coeziune rămân în bugetul de 
coeziune și nu sunt înapoiate statelor 
membre;

65. subliniază faptul că reușita unei politici 
de coeziune mai puternice necesită o 
finanțare corespunzătoare, care nu ar trebui 
să fie mai mică în termeni reali decât cea 
din perioada actuală de programare 
financiară; respinge orice fragmentare a 
acestei politici în cadrul diferitelor linii 
sau sub-linii bugetare; reiterează, în acest 
context, solicitarea sa fermă de a se garanta 
că, în viitorul CFM, resursele necheltuite 
sau dezangajate ale fondurilor de coeziune 
rămân în bugetul de coeziune și nu sunt 
înapoiate statelor membre;

Or. en
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Amendamentul 672
Anne E. Jensen

Propunere de rezoluție
Punctul 65

Propunerea de rezoluție Amendamentul

65. subliniază faptul că reușita unei politici 
de coeziune mai puternice necesită o 
finanțare corespunzătoare, care nu ar trebui 
să fie mai mică decât cea din perioada 
actuală de programare financiară; 
reiterează, în acest context, solicitarea sa 
fermă de a se garanta că, în viitorul CFM, 
resursele necheltuite sau dezangajate ale 
fondurilor de coeziune rămân în bugetul de
coeziune și nu sunt înapoiate statelor 
membre;

65. subliniază faptul că reușita unei politici 
de coeziune mai puternice necesită o 
finanțare corespunzătoare, care ar trebui să 
reflecte capacitatea de absorbție în fiecare 
stat membru; reiterează, în acest context, 
solicitarea sa fermă de a se garanta că, în 
viitorul CFM, resursele necheltuite sau 
dezangajate ale fondurilor de coeziune 
rămân în bugetul de coeziune și nu sunt 
înapoiate statelor membre;

Or. en

Amendamentul 673
Bastiaan Belder

Propunere de rezoluție
Punctul 65

Propunerea de rezoluție Amendamentul

65. subliniază faptul că reușita unei politici 
de coeziune mai puternice necesită o 
finanțare corespunzătoare, care nu ar trebui 
să fie mai mică decât cea din perioada 
actuală de finanțare; reiterează, în acest 
context, solicitarea sa fermă de a se 
garanta ca, în viitorul CFM, resursele 
necheltuite sau dezangajate ale fondurilor 
de coeziune rămân în bugetul de coeziune 
și nu sunt înapoiate statelor membre;

65. subliniază faptul că reușita unei politici 
de coeziune mai puternice necesită o 
finanțare corespunzătoare, care nu ar trebui 
să fie mai mică decât cea din perioada 
actuală de finanțare pentru statele membre 
care au nevoie de aceasta; consideră că 
politica de coeziune vizează statele 
membre cu un PIB pe cap de locuitor sub 
75 % din media UE; subliniază faptul că 
economia anuală astfel realizată este de 
peste 20 de miliarde de euro; subliniază 
faptul că majoritatea resurselor  devenite 
astfel disponibile trebuie restituite 
celorlalte state membre proporțional cu 
contribuția acestora la bugetul UE; 
subliniază faptul că majoritatea statelor 
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membre care nu vor mai fi eligibile pentru
obținerea de credite provenind din 
fondurile structurale vor realiza oricum 
economii nete la bugetul național în urma 
rambursării fondurilor eliberate; este 
pregătit să aloce, eventual, o parte
limitată din fondurile devenite disponibile 
pentru prioritățile și provocările majore la 
nivelul UE, precum cercetarea, 
dezvoltarea și inovarea în agricultură, 
industrie și servicii, în cazul în care 
acestea pot în paralel să diminueze în mod 
substanțial reglementarea excesivă și să 
amelioreze accesibilitatea, inclusiv pentru 
întreprinderile mici și mijlocii;

Or. nl

Amendamentul 674
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 65

Propunerea de rezoluție Amendamentul

65. subliniază faptul că reușita unei politici 
de coeziune mai puternice necesită o 
finanțare corespunzătoare, care nu ar trebui 
să fie mai mică decât cea din perioada 
actuală de programare financiară; 
reiterează, în acest context, solicitarea sa 
fermă de a se garanta că, în viitorul CFM, 
resursele necheltuite sau dezangajate ale 
fondurilor de coeziune rămân în bugetul de 
coeziune și nu sunt înapoiate statelor 
membre;

65. subliniază faptul că reușita unei politici 
de coeziune mai puternice necesită o 
finanțare corespunzătoare, care nu ar trebui 
să fie mai mică decât cea din perioada 
actuală de programare financiară; în 
vederea reducerii diferențelor dintre 
nivelurile de dezvoltare în regiuni, 
reiterează, în acest context, solicitarea sa 
fermă de a se garanta că, în viitorul CFM, 
resursele necheltuite sau dezangajate ale 
fondurilor de coeziune rămân în bugetul de 
coeziune și nu sunt înapoiate statelor 
membre;

Or. pl

Amendamentul 675
Miguel Portas
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Propunere de rezoluție
Punctul 65

Propunerea de rezoluție Amendamentul

65. subliniază faptul că reușita unei politici 
de coeziune mai puternice necesită o 
finanțare corespunzătoare, care nu ar trebui 
să fie mai mică decât cea din perioada 
actuală de programare financiară; 
reiterează, în acest context, solicitarea sa 
fermă de a se garanta că, în viitorul CFM, 
resursele necheltuite sau dezangajate ale 
fondurilor de coeziune rămân în bugetul de 
coeziune și nu sunt înapoiate statelor 
membre;

65. subliniază faptul că reușita unei politici 
de coeziune mai puternice necesită o 
finanțare corespunzătoare, care nu ar trebui 
să fie procentual mai mică decât cea din 
perioada actuală de programare financiară; 
reiterează, în acest context, că resursele 
necheltuite sau dezangajate ale fondurilor 
de coeziune rămân în bugetul de coeziune;

Or. pt

Amendamentul 676
Reimer Böge, László Surján, José Manuel Fernandes în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 65

Propunerea de rezoluție Amendamentul

65. subliniază faptul că reușita unei politici 
de coeziune mai puternice necesită o 
finanțare corespunzătoare, care nu ar trebui 
să fie mai mică decât cea din perioada 
actuală de programare financiară; 
reiterează, în acest context, solicitarea sa 
fermă de a se garanta că, în viitorul CFM, 
resursele necheltuite sau dezangajate ale 
fondurilor de coeziune rămân în bugetul de 
coeziune și nu sunt înapoiate statelor 
membre;

65. subliniază faptul că reușita unei politici 
de coeziune mai puternice necesită o 
finanțare corespunzătoare, care nu ar trebui 
să fie mai mică decât cea din perioada 
actuală de programare financiară; 
reiterează, în acest context, solicitarea sa 
fermă de a se garanta că, în viitorul CFM, 
resursele necheltuite sau dezangajate ale 
fondurilor de coeziune rămân în bugetul de 
coeziune și nu sunt înapoiate statelor 
membre; reamintește poziția sa potrivit 
căreia PIB-ul trebuie să rămână 
principalul criteriu pentru determinarea 
eligibilității pentru acordarea de asistență
pentru politica regională;

Or. en
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Amendamentul 677
Jan Mulder

Propunere de rezoluție
Punctul 65

Propunerea de rezoluție Amendamentul

65. subliniază faptul că reușita unei politici 
de coeziune mai puternice necesită o 
finanțare corespunzătoare, care nu ar trebui 
să fie mai mică decât cea din perioada 
actuală de programare financiară; 
reiterează, în acest context, solicitarea sa 
fermă de a se garanta că, în viitorul CFM, 
resursele necheltuite sau dezangajate ale 
fondurilor de coeziune rămân în bugetul de 
coeziune și nu sunt înapoiate statelor 
membre;

65. subliniază faptul că reușita unei politici 
de coeziune mai puternice necesită o 
finanțare corespunzătoare, care nu ar trebui 
să fie mai mică decât cea din perioada 
actuală de programare financiară; 
reiterează, în acest context, solicitarea sa 
fermă de a se garanta că, în viitorul CFM, 
resursele necheltuite sau dezangajate ale 
fondurilor de coeziune rămân în bugetul de 
coeziune și nu sunt înapoiate statelor 
membre; consideră că ratele de 
cofinanțare ale politicii de coeziune ar 
putea varia; statele membre mai sărace ar 
trebui să aibă o rată națională de 
cofinanțare mai scăzută decât cele mai 
bogate, astfel încât să țările mai sărace să 
poată  utiliza ajutorul acestora într-un 
mod mai eficient ;

Or. en

Amendamentul 678
Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 65

Propunerea de rezoluție Amendamentul

65. subliniază faptul că reușita unei politici 
de coeziune mai puternice necesită o 
finanțare corespunzătoare, care nu ar trebui 
să fie mai mică decât cea din perioada 
actuală de programare financiară; 
reiterează, în acest context, solicitarea sa 
fermă de a se garanta că, în viitorul CFM, 
resursele necheltuite sau dezangajate ale 
fondurilor de coeziune rămân în bugetul de 

65. subliniază faptul că reușita unei politici 
de coeziune mai puternice necesită o 
finanțare corespunzătoare, care nu ar trebui 
să fie mai mică decât cea din perioada 
actuală de programare financiară; 
reiterează, în acest context, solicitarea sa 
fermă de a se garanta că, în viitorul CFM, 
resursele necheltuite sau dezangajate ale 
fondurilor de coeziune rămân în bugetul de 
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coeziune și nu sunt înapoiate statelor 
membre;

coeziune și nu sunt înapoiate statelor 
membre; este convins, de asemenea, în 
această privință, că trebuie analizată 
foarte serios revenirea la abordarea care 
implică mai multe fonduri  pentru a se 
putea realiza obiectivele politicii de 
coeziune, ;

Or. en

Amendamentul 679
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 65a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

65a. subliniază că Strategia Europa 2020, 
care are un caracter mai tematic, trebuie 
să fie legată de abordarea transversală a 
politicii de coeziune, cu scopul de a 
asigura participarea cât mai largă și de a 
o eficientiza în fiecare domeniu de 
responsabilitate  regional și local;

Or. en

Amendamentul 680
Milan Zver

Propunere de rezoluție
Punctul 65b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

65b. consideră că ar trebui evitate orice 
schimbări drastice în asigurarea 
perspectivelor de creștere durabilă a 
regiunilor ; subliniază, prin urmare, 
faptul că acordurile transnaționale 
corespunzătoare ar trebui să fie convenite 
în vederea unei tranziție raționale, 
echitabile și logice spre o creștere a 
competitivității, în special pentru regiunile 
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care ar putea  renunța la obiectivul 
„convergenței”;

Or. en

Amendamentul 681
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluție
Punctul 65c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

65c. consideră că este esențială o creștere 
semnificativă a bugetului comunitar, în 
vederea susținerii coeziunii economice și 
sociale – cel puțin dublarea acestuia în 
comparație cu valorile actuale – care 
trebuie însoțită de o schimbare profundă 
în distribuția sa;

Or. pt

Amendamentul 682
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluție
Punctul 65d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

65d. consideră că este esențial ca 
contribuțiile în vederea acestei creșteri să 
rezulte din rambursările făcute de statele 
membre cu cel mai mare VNB și cel mai 
mare venit pe cap de locuitor, modificând 
grilele actuale de coparticipare;

Or. pt

Amendamentul 683
Ilda Figueiredo
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Propunere de rezoluție
Punctul 65e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

65e. consideră că este esențială 
diminuarea obligativității contribuțiilor 
naționale, cel mult cu până la 10 % din 
valoarea proiectului (cheltuieli sau 
investiții publice sau private), în special 
pentru țările beneficiare ale fondurilor de 
coeziune (cu un PIB pe cap de locuitor 
inferior mediei din Uniunea Europeană);

Or. pt

Amendamentul 684
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 66

Propunerea de rezoluție Amendamentul

66. solicită Comisiei să elaboreze 
propuneri concrete pentru a garanta o 
concentrare tematică mai puternică a 
fondurilor de coeziune destinate 
priorităților Strategiei Europa 2020 și 
consideră că ar trebui pus în funcțiune un 
sistem mai orientat către rezultate decât 
actualul sistem al „alocărilor”; salută, în 
această privință, intenția Comisiei de a 
conveni, împreună cu fiecare stat membru 
sau regiune, în contextul contractelor de 
parteneriat pentru dezvoltare și investiții și 
al programelor operaționale, asupra unor 
termeni și condiții specifice pentru 
realizarea obiectivelor stabilite;

66. ia act de intenția Comisiei de a 
conveni, împreună cu fiecare stat membru 
sau regiune, în contextul contractelor de 
parteneriat pentru dezvoltare și investiții și 
al programelor operaționale, asupra unor 
termeni și condiții specifice pentru 
realizarea obiectivelor stabilite;

Or. en
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Amendamentul 685
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 66

Propunerea de rezoluție Amendamentul

66. solicită Comisiei să elaboreze 
propuneri concrete pentru a garanta o 
concentrare tematică mai puternică a 
fondurilor de coeziune destinate 
priorităților Strategiei Europa 2020 și
consideră că ar trebui pus în funcțiune un 
sistem mai orientat către rezultate decât 
actualul sistem al „alocărilor”; salută, în 
această privință, intenția Comisiei de a 
conveni, împreună cu fiecare stat membru 
sau regiune, în contextul contractelor de 
parteneriat pentru dezvoltare și investiții și 
al programelor operaționale, asupra unor 
termeni și condiții specifice pentru 
realizarea obiectivelor stabilite;

66. solicită ca, pe viitor, statele membre și 
regiunile să concentreze resursele UE și 
naționale asupra unui număr restrâns de 
priorități, care răspund provocărilor 
specifice cu care se confruntă; subliniază 
că acest lucru ar putea fi realizat prin 
elaborarea, în regulamentele politicii de 
coeziune, a unei liste de priorități tematice 
legate de prioritățile, liniile directoare 
integrate și inițiativele emblematice ale 
Strategiei Europa 2020 și că, în funcție de 
valoarea finanțării UE implicate, statele 
membre și regiunile ar trebui să se 
concentreze asupra mai multor sau mai 
puținor priorități; salută, în această 
privință, intenția Comisiei de a conveni, 
împreună cu fiecare stat membru și
regiunile sale sau direct cu regiunile, în 
contextul contractelor de parteneriat pentru 
dezvoltare și investiții și al programelor 
operaționale, asupra unor termeni și 
condiții specifice pentru realizarea 
obiectivelor stabilite;

Or. en

Amendamentul 686
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 66

Propunerea de rezoluție Amendamentul

66. solicită Comisiei să elaboreze 
propuneri concrete pentru a garanta o 
concentrare tematică mai puternică a 
fondurilor de coeziune destinate 

66. solicită Comisiei să elaboreze 
propuneri pentru a garanta o referință
tematică a fondurilor de coeziune destinate 
priorităților Strategiei Europa 2020; 
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priorităților Strategiei Europa 2020 și
consideră că ar trebui pus în funcțiune un 
sistem mai orientat către rezultate decât 
actualul sistem al „alocărilor”; salută, în 
această privință, intenția Comisiei de a 
conveni, împreună cu fiecare stat membru 
sau regiune, în contextul contractelor de 
parteneriat pentru dezvoltare și investiții și 
al programelor operaționale, asupra unor 
termeni și condiții specifice pentru
realizarea obiectivelor stabilite;

subliniază importanța implicării maxime 
a autorităților regionale și locale, precum 
și a partenerilor sociali și a ONG-urilor în 
momentul stabilirii priorităților pentru 
politica de coeziune; consideră că ar trebui
să fie evaluate măsurile care includ 
alocările și bunele practici , și identificate 
problemele comune și soluțiile la acestea ; 
salută, în această privință, intenția Comisiei 
de a conveni, împreună cu fiecare stat 
membru sau regiune, în contextul 
contractelor de parteneriat pentru 
dezvoltare și investiții și al programelor 
operaționale; subliniază faptul că 
guvernarea pe mai multe niveluri este 
unul dintre principiile cheie ale politicii 
de coeziune și este fundamentală pentru 
asigurarea calității procesului decizional, 
a planificării strategice și a punerii în 
aplicare a obiectivelor; subliniază că  
principiul parteneriatului mai bine definit 
și transparența sunt elemente esențiale 
pentru punerea în aplicare corectă a 
politicii de coeziune, iar toate  politicile 
UE  ar trebui să fie consolidate în 
consecință; strategiile adaptate la nivel 
local și regional care iau în considerare 
necesități de dezvoltare diferite trebuie, de 
asemenea, să formeze în continuare baza 
politicii de coeziune;

Or. en

Amendamentul 687
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 66

Propunerea de rezoluție Amendamentul

66. solicită Comisiei să elaboreze 
propuneri concrete pentru a garanta o 
concentrare tematică mai puternică a 
fondurilor de coeziune destinate 
priorităților Strategiei Europa 2020 și 

66. solicită Comisiei să elaboreze 
propuneri concrete pentru a garanta o 
concentrare tematică mai puternică a 
fondurilor privind politica de coeziune 
destinate priorităților Strategiei Europa 
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consideră că ar trebui pus în funcțiune un 
sistem mai orientat către rezultate decât 
actualul sistem al „alocărilor”; salută, în 
această privință, intenția Comisiei de a 
conveni, împreună cu fiecare stat membru 
sau regiune, în contextul contractelor de 
parteneriat pentru dezvoltare și investiții și 
al programelor operaționale, asupra unor 
termeni și condiții specifice pentru 
realizarea obiectivelor stabilite;

2020 și consideră că ar trebui pus în 
funcțiune un sistem mai orientat către 
rezultate decât actualul sistem al 
„alocărilor”; salută, în această privință, 
intenția Comisiei de a conveni, împreună 
cu fiecare stat membru eligibil, în contextul 
contractelor de parteneriat pentru 
dezvoltare și investiții și al programelor 
operaționale, asupra unor termeni și 
condiții specifice pentru realizarea 
obiectivelor stabilite;

Or. en

Amendamentul 688
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 66

Propunerea de rezoluție Amendamentul

66. solicită Comisiei să elaboreze 
propuneri concrete pentru a garanta o 
concentrare tematică mai puternică a 
fondurilor de coeziune destinate 
priorităților Strategiei Europa 2020 și 
consideră că ar trebui pus în funcțiune un 
sistem mai orientat către rezultate decât 
actualul sistem al „alocărilor”; salută, în 
această privință, intenția Comisiei de a 
conveni, împreună cu fiecare stat membru 
sau regiune, în contextul contractelor de 
parteneriat pentru dezvoltare și investiții și 
al programelor operaționale, asupra unor 
termeni și condiții specifice pentru 
realizarea obiectivelor stabilite;

66. solicită Comisiei să elaboreze 
propuneri concrete pentru a garanta o 
concentrare tematică mai puternică a 
fondurilor de coeziune destinate 
priorităților Strategiei Europa 2020, cu 
suficientă flexibilitate pentru a permite ca 
necesitățile de investiții „specifice 
regiunilor” să fie abordate; consideră că 
ar trebui pus în funcțiune un sistem mai 
orientat către rezultate decât actualul 
sistem al „alocărilor”; salută, în această 
privință, intenția Comisiei de a conveni, 
împreună cu fiecare stat membru sau 
regiune, în contextul contractelor de 
parteneriat pentru dezvoltare și investiții și 
al programelor operaționale, asupra unor 
termeni și condiții specifice pentru 
realizarea obiectivelor stabilite;

Or. en
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Amendamentul 689
Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluție
Punctul 66

Propunerea de rezoluție Amendamentul

66. solicită Comisiei să elaboreze 
propuneri concrete pentru a garanta o 
concentrare tematică mai puternică a 
fondurilor de coeziune destinate 
priorităților Strategiei Europa 2020 și 
consideră că ar trebui pus în funcțiune un 
sistem mai orientat către rezultate decât 
actualul sistem al „alocărilor”; salută, în 
această privință, intenția Comisiei de a 
conveni, împreună cu fiecare stat membru 
sau regiune, în contextul contractelor de 
parteneriat pentru dezvoltare și investiții și 
al programelor operaționale, asupra unor 
termeni și condiții specifice pentru 
realizarea obiectivelor stabilite;

66. solicită Comisiei să elaboreze 
propuneri concrete pentru a garanta o 
concentrare tematică mai puternică a 
fondurilor de coeziune destinate 
priorităților Strategiei Europa 2020, cu 
suficientă flexibilitate pentru a permite ca 
necesitățile de investiții „specifice 
regiunilor” să fie abordate; consideră că 
ar trebui pus în funcțiune un sistem mai 
orientat către rezultate decât actualul 
sistem al „alocărilor”; salută, în această 
privință, intenția Comisiei de a conveni, 
împreună cu fiecare stat membru sau 
regiune, în contextul contractelor de 
parteneriat pentru dezvoltare și investiții și 
al programelor operaționale, asupra unor 
termeni și condiții specifice pentru 
realizarea obiectivelor stabilite;

Or. en

Amendamentul 690
Pat the Cope Gallagher

Propunere de rezoluție
Punctul 66

Propunerea de rezoluție Amendamentul

66. solicită Comisiei să elaboreze 
propuneri concrete pentru a garanta o 
concentrare tematică mai puternică a 
fondurilor de coeziune destinate 
priorităților Strategiei Europa 2020 și 
consideră că ar trebui pus în funcțiune un 
sistem mai orientat către rezultate decât 
actualul sistem al „alocărilor”; salută, în 
această privință, intenția Comisiei de a 

66. solicită Comisiei să elaboreze 
propuneri concrete pentru a garanta o 
concentrare tematică mai puternică a 
fondurilor de coeziune destinate 
priorităților Strategiei Europa 2020, cu 
suficientă flexibilitate pentru a permite ca 
necesitățile de investiții „specifice 
regiunilor” să fie abordate și consideră că 
ar trebui pus în funcțiune un sistem mai 
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conveni, împreună cu fiecare stat membru 
sau regiune, în contextul contractelor de 
parteneriat pentru dezvoltare și investiții și 
al programelor operaționale, asupra unor 
termeni și condiții specifice pentru 
realizarea obiectivelor stabilite;

orientat către rezultate decât actualul 
sistem al „alocărilor”; salută, în această 
privință, intenția Comisiei de a conveni, 
împreună cu fiecare stat membru sau 
regiune, în contextul contractelor de 
parteneriat pentru dezvoltare și investiții și 
al programelor operaționale, asupra unor 
termeni și condiții specifice pentru 
realizarea obiectivelor stabilite;

Or. en

Amendamentul 691
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 66

Propunerea de rezoluție Amendamentul

66. solicită Comisiei să elaboreze 
propuneri concrete pentru a garanta o 
concentrare tematică mai puternică a 
fondurilor de coeziune destinate 
priorităților Strategiei Europa 2020 și 
consideră că ar trebui pus în funcțiune un 
sistem mai orientat către rezultate decât 
actualul sistem al „alocărilor”; salută, în 
această privință, intenția Comisiei de a 
conveni, împreună cu fiecare stat membru 
sau regiune, în contextul contractelor de 
parteneriat pentru dezvoltare și investiții și 
al programelor operaționale, asupra unor 
termeni și condiții specifice pentru 
realizarea obiectivelor stabilite;

66. solicită Comisiei să elaboreze 
propuneri concrete pentru a garanta o 
concentrare tematică mai puternică a 
fondurilor de coeziune destinate 
priorităților Strategiei Europa 2020 și să 
consolideze echitatea între regiunile de 
tranziție și alte regiuni la același nivel de 
dezvoltare; consideră că ar trebui pus în 
funcțiune un sistem mai orientat către 
rezultate decât actualul sistem al 
„alocărilor”, asigurând totodată faptul că 
această abordare tematică pentru 
programarea fondurilor structurale și de 
coeziune ar trebui să ia în considerare în 
mod corespunzător necesitățile și 
prioritățile exprimate de regiuni, ea 
neputând avea loc în detrimentul unei 
abordări integrate pe criterii locale; 
salută, în această privință, intenția Comisiei 
de a conveni, împreună cu fiecare stat 
membru sau regiune, în contextul 
contractelor de parteneriat pentru 
dezvoltare și investiții și al programelor 
operaționale, asupra unor termeni și 
condiții specifice pentru realizarea 
obiectivelor stabilite;



PE462.731v01-00 36/124 AM\864090RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 692
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 66

Propunerea de rezoluție Amendamentul

66. solicită Comisiei să elaboreze 
propuneri concrete pentru a garanta o 
concentrare tematică mai puternică a 
fondurilor de coeziune destinate 
priorităților Strategiei Europa 2020 și 
consideră că ar trebui pus în funcțiune un 
sistem mai orientat către rezultate decât 
actualul sistem al „alocărilor”; salută, în 
această privință, intenția Comisiei de a 
conveni, împreună cu fiecare stat membru 
sau regiune, în contextul contractelor de 
parteneriat pentru dezvoltare și investiții și 
al programelor operaționale, asupra unor 
termeni și condiții specifice pentru 
realizarea obiectivelor stabilite;

66. solicită Comisiei să elaboreze 
propuneri concrete pentru a garanta o 
concentrare tematică mai puternică a 
fondurilor de coeziune destinate 
priorităților Strategiei Europa 2020, 
context în care, promovarea dezvoltării 
regionale (ocuparea forței de muncă, 
incluziunea socială) trebuie orientată în 
sens opus economiei regionale; în plus, 
programele de cooperare trebuie extinse 
prin participarea mai multor state 
membre (cooperare teritorială 
europeană); salută, în această privință, 
intenția Comisiei de a conveni, împreună 
cu fiecare stat membru sau regiune, în 
contextul contractelor de parteneriat pentru 
dezvoltare și investiții și al programelor 
operaționale, asupra unor termeni și 
condiții specifice pentru realizarea 
obiectivelor stabilite;

Or. de

Amendamentul 693
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Riikka Manner, în numele Grupului 
ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 66

Propunerea de rezoluție Amendamentul

66. solicită Comisiei să elaboreze 
propuneri concrete pentru a garanta o 

66. solicită Comisiei să elaboreze 
propuneri concrete pentru a garanta o 
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concentrare tematică mai puternică a 
fondurilor de coeziune destinate 
priorităților Strategiei Europa 2020 și 
consideră că ar trebui pus în funcțiune un 
sistem mai orientat către rezultate decât 
actualul sistem al „alocărilor”; salută, în 
această privință, intenția Comisiei de a 
conveni, împreună cu fiecare stat membru 
sau regiune, în contextul contractelor de 
parteneriat pentru dezvoltare și investiții și 
al programelor operaționale, asupra unor 
termeni și condiții specifice pentru 
realizarea obiectivelor stabilite;

concentrare tematică mai puternică a 
fondurilor de coeziune destinate 
priorităților Strategiei Europa 2020 și 
consideră că ar trebui pus în funcțiune un 
sistem mai orientat către rezultate decât 
actualul sistem al „alocărilor” atât în 
regiunile din obiectivul 1, cât și în cele din 
obiectivul 2, însă consideră, cu toate 
acestea, că nu ar trebui să împiedice 
utilizarea flexibilă a resurselor; salută, în 
această privință, intenția Comisiilor de a 
conveni, împreună cu fiecare stat membru 
sau regiune, în contextul contractelor de 
parteneriat pentru dezvoltare și investiții și 
al programelor operaționale, asupra unor 
termeni și condiții specifice pentru 
realizarea obiectivelor stabilite; invită 
Comisia să investigheze utilizarea 
clauzelor de caducitate, corelate cu un 
sistem mai orientat către rezultate;

Or. en

Amendamentul 694
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 66a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

66a. subliniază faptul că politica de 
coeziune trebuie, pe viitor, să se 
concentreze în continuare asupra 
programelor flexibile – adaptate 
cerințelor locale și regionale – care 
contribuie la realizarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, prin 
oferirea de soluții realiste pentru gama 
foarte largă a necesităților de dezvoltare 
la nivelul autorităților locale și regionale;

Or. en
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Amendamentul 695
Dan Jørgensen

Propunere de rezoluție
Punctul 66b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

66b. subliniază faptul că politica de 
coeziune ar trebui să se concentreze mai 
mult asupra sustenabilității și că acest 
lucru presupune ca studiile de impact 
asupra mediului și evaluările climatice să 
fie desfășurate la momentul alegerii 
proiectelor care urmează să fie finanțate 
de politica de coeziune;

Or. en

Amendamentul 696
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 66c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

66c. solicită, din motive de eficiență, 
desființarea, respectiv punerea în comun 
a fondurilor importante pentru 
dezvoltarea regională și coeziune; 
recomandă să se renunțe la Fondul de 
ajustare la globalizare ca instrument 
independent și, în cazul renunțării, să se 
ia în considerare oportunitatea vărsării 
acestuia în Fondul social; solicită să se 
verifice în ce măsură fuzionarea Fondului 
de coeziune și a Fondului European de 
Dezvoltare Regională este conformă cu 
tratatele europene; în continuare, atrage 
atenția asupra faptul că cheltuielile din 
Fondul European de Dezvoltare 
Regională și din Fondul de coeziune sunt 
prevăzute, de obicei, pentru finanțarea 
proiectelor de același tip;
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Or. de

Amendamentul 697
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 67

Propunerea de rezoluție Amendamentul

67. consideră că este de extrem de 
important ca resursele să fie utilizate într-o 
manieră cât mai eficace și eficientă posibil, 
prin îmbunătățirea coordonării și crearea 
unor sinergii mai puternice între FEDER, 
FSE, fondurile de coeziune, FEADR și 
Fondul european pentru pescuit (FEP); 
crede, prin urmare, că un pas important 
în această direcție îl reprezintă crearea 
unui cadru strategic comun care să 
stabilească prioritățile comune de 
investiții pentru toate aceste fonduri; este 
convins că FSE trebuie să rămână o parte 
integrantă a politicii de coeziune;

67. consideră că este de extrem de 
important ca resursele să fie utilizate într-o 
manieră cât mai eficace și eficientă posibil;

Or. en

Amendamentul 698
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Riikka Manner, Giommaria Uggias, în 
numele Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 67

Propunerea de rezoluție Amendamentul

67. consideră că este de extrem de 
important ca resursele să fie utilizate într-o 
manieră cât mai eficace și eficientă posibil, 
prin îmbunătățirea coordonării și crearea 
unor sinergii mai puternice între FEDER, 
FSE, fondurile de coeziune, FEADR și 
Fondul european pentru pescuit (FEP); 
crede, prin urmare, că un pas important în 
această direcție îl reprezintă crearea unui 

67. consideră că este de extrem de 
important ca resursele să fie utilizate într-o 
manieră cât mai eficace și eficientă posibil, 
prin îmbunătățirea coordonării, reducerea 
incompatibilităților nenecesare dintre 
toate programele și crearea unor sinergii 
mai puternice între FEDER, FSE, fondurile 
de coeziune, programele-cadru, FEADR și 
Fondul european pentru pescuit (FEP), 
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cadru strategic comun care să stabilească 
prioritățile comune de investiții pentru 
toate aceste fonduri; este convins că FSE 
trebuie să rămână o parte integrantă a 
politicii de coeziune;

precum și prin evitarea suprapunerilor și 
îmbunătățirea coordonării între Fondul 
European de Ajustare la Globalizare 
(FEAG) și FSE; crede, prin urmare, că un 
pas important în această direcție îl 
reprezintă crearea unui cadru strategic 
comun care să stabilească prioritățile 
comune de investiții pentru toate aceste 
fonduri; consideră că aceste priorități ar 
trebui să asigure resurse considerabile 
pentru investițiile necesare în transport, 
energie și cercetare; este convins că FSE 
trebuie să rămână o parte integrantă a 
politicii de coeziune;

Or. en

Amendamentul 699
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 67

Propunerea de rezoluție Amendamentul

67. consideră că este de extrem de 
important ca resursele să fie utilizate într-o 
manieră cât mai eficace și eficientă posibil, 
prin îmbunătățirea coordonării și crearea 
unor sinergii mai puternice între FEDER, 
FSE, fondurile de coeziune, FEADR și 
Fondul european pentru pescuit (FEP); 
crede, prin urmare, că un pas important în 
această direcție îl reprezintă crearea unui 
cadru strategic comun care să stabilească 
prioritățile comune de investiții pentru 
toate aceste fonduri; este convins că FSE 
trebuie să rămână o parte integrantă a 
politicii de coeziune;

67. consideră că este de extrem de 
important ca resursele să fie utilizate într-o 
manieră cât mai eficace și eficientă posibil, 
prin îmbunătățirea coordonării și crearea 
unor sinergii mai puternice între Fondul de 
coeziune, noul Fond pentru inovare și 
sustenabilitate, Fondul european pentru 
pescuit (FEP) și PAC; crede, prin urmare, 
că un pas important în această direcție îl 
reprezintă crearea unui cadru strategic 
comun care să stabilească prioritățile 
comune de investiții pentru toate aceste 
fonduri;

Or. en

Amendamentul 700
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout
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Propunere de rezoluție
Punctul 67

Propunerea de rezoluție Amendamentul

67. consideră că este de extrem de 
important ca resursele să fie utilizate într-o 
manieră cât mai eficace și eficientă posibil, 
prin îmbunătățirea coordonării și crearea 
unor sinergii mai puternice între FEDER, 
FSE, fondurile de coeziune, FEADR și 
Fondul european pentru pescuit (FEP); 
crede, prin urmare, că un pas important în 
această direcție îl reprezintă crearea unui 
cadru strategic comun care să stabilească 
prioritățile comune de investiții pentru 
toate aceste fonduri; este convins că FSE 
trebuie să rămână o parte integrantă a 
politicii de coeziune;

67. consideră că este de extrem de 
important ca resursele să fie utilizate într-o 
manieră cât mai eficace și eficientă posibil, 
prin îmbunătățirea coordonării și crearea 
unor sinergii mai puternice între FEDER, 
FSE, fondurile de coeziune, FEADR și 
Fondul european pentru pescuit (FEP); 
crede, prin urmare, că un pas important în 
această direcție îl reprezintă crearea unui 
cadru strategic comun care să stabilească 
prioritățile comune de investiții pentru 
toate aceste fonduri și că, deși resursele 
bugetare provin din diferite linii bugetare, 
acest lucru nu împiedică crearea de 
sinergii; este convins că FSE trebuie să 
rămână o parte integrantă a politicii de 
coeziune, însă cu propriile sale norme;

Or. en

Amendamentul 701
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 67

Propunerea de rezoluție Amendamentul

67. consideră că este de extrem de 
important ca resursele să fie utilizate într-o 
manieră cât mai eficace și eficientă posibil, 
prin îmbunătățirea coordonării și crearea 
unor sinergii mai puternice între FEDER, 
FSE, fondurile de coeziune, FEADR și 
Fondul european pentru pescuit (FEP); 
crede, prin urmare, că un pas important în 
această direcție îl reprezintă crearea unui 
cadru strategic comun care să stabilească 
prioritățile comune de investiții pentru 
toate aceste fonduri; este convins că FSE 
trebuie să rămână o parte integrantă a 

67. consideră că este de extrem de 
important ca resursele să fie utilizate într-o 
manieră cât mai eficace și eficientă posibil, 
prin îmbunătățirea coordonării și crearea 
unor sinergii mai puternice între FEDER, 
FSE, fondurile de coeziune, FEADR și 
Fondul european pentru pescuit (FEP); 
crede, prin urmare, că un pas important în 
această direcție îl reprezintă crearea unui 
cadru strategic comun care să stabilească 
prioritățile comune de investiții pentru 
toate aceste fonduri; consideră, cu toate 
acestea, că trebuie să existe o coordonare  
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politicii de coeziune; la toate nivelurile de elaborare a 
politicilor, de la planificarea strategică la 
livrare, inclusiv plăți, închidere, audit, 
control și evaluare; este convins că FSE 
trebuie să rămână o parte integrantă a 
politicii de coeziune, păstrându-și totodată 
autonomia;

Or. en

Amendamentul 702
Jan Olbrycht, Czesław Adam Siekierski, Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 67

Propunerea de rezoluție Amendamentul

67. consideră că este de extrem de 
important ca resursele să fie utilizate într-o 
manieră cât mai eficace și eficientă posibil, 
prin îmbunătățirea coordonării și crearea 
unor sinergii mai puternice între FEDER, 
FSE, fondurile de coeziune, FEADR și 
Fondul european pentru pescuit (FEP); 
crede, prin urmare, că un pas important în 
această direcție îl reprezintă crearea unui 
cadru strategic comun care să stabilească 
prioritățile comune de investiții pentru 
toate aceste fonduri; este convins că FSE 
trebuie să rămână o parte integrantă a 
politicii de coeziune;

67. consideră că este de extrem de 
important ca resursele să fie utilizate într-o 
manieră cât mai eficace și eficientă posibil, 
prin îmbunătățirea coordonării și crearea 
unor sinergii mai puternice între FEDER, 
FSE, fondurile de coeziune, FEADR și 
Fondul european pentru pescuit (FEP); 
crede, prin urmare, că un pas important în 
această direcție îl reprezintă crearea unui 
cadru strategic comun care să stabilească 
prioritățile comune de investiții pentru 
toate aceste fonduri; este convins că FSE 
trebuie să rămână o parte integrantă a 
politicii de coeziune în toate etapele 
programării sale, ale punerii în aplicare și 
ale gestionării acesteia;

Or. en

Amendamentul 703
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 67
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

67. consideră că este de extrem de 
important ca resursele să fie utilizate într-o 
manieră cât mai eficace și eficientă posibil, 
prin îmbunătățirea coordonării și crearea 
unor sinergii mai puternice între FEDER, 
FSE, fondurile de coeziune, FEADR și 
Fondul european pentru pescuit (FEP); 
crede, prin urmare, că un pas important în 
această direcție îl reprezintă crearea unui 
cadru strategic comun care să stabilească 
prioritățile comune de investiții pentru 
toate aceste fonduri; este convins că FSE 
trebuie să rămână o parte integrantă a 
politicii de coeziune;

67. consideră că este de extrem de 
important ca resursele să fie utilizate într-o 
manieră cât mai eficace și eficientă posibil, 
prin îmbunătățirea coordonării și crearea 
unor sinergii mai puternice între FEDER, 
FSE, fondurile de coeziune, FEADR și 
Fondul european pentru pescuit (FEP); 
crede, prin urmare, că un pas important în 
această direcție îl reprezintă crearea unui 
cadru strategic comun care să stabilească 
prioritățile comune de investiții pentru 
toate aceste fonduri; este convins că FSE 
trebuie să rămână o parte integrantă a 
politicii de coeziune în temeiul 
dispozițiilor generale privind fondurile, 
însă cu norme și buget proprii, întrucât 
coeziunea socială în conformitate cu 
articolul 9 din TFUE reprezintă un 
obiectiv fundamental al UE;

Or. en

Amendamentul 704
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 67a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

67a. subliniază faptul că FSE ar trebui 
consolidat în vederea sarcinilor din ce în 
ce mai numeroase în domeniul incluziunii 
sociale, adică cele patru linii directoare 
privind ocuparea forței de muncă, 
sprijinirea principiilor privind munca 
decentă și de bună calitate, combaterea  
muncii precare și nedeclarate, combaterea 
sărăciei, realizarea egalității între femei și 
bărbați și a condițiilor adecvate pentru 
reconcilierea vieții profesionale și private, 
și (re)integrarea în munca de înaltă 
calitate; reamintește că FSE trebuie să se 
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adapteze situațiilor locale și teritoriale 
specifice și încurajează, așadar, o 
abordare ascendentă în identificarea 
obiectivelor sale;

Or. en

Amendamentul 705
Elisabeth Schroedter, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 67b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

67b. constată că creșterea ratei de
ocupare a forței de muncă de către femei 
este esențială pentru atingerea 
obiectivului de ocupare a forței de muncă 
prevăzut în Strategia 2020 și că, prin 
urmare, trebuie pe deplin înlăturate 
barierele în calea participării femeilor la 
piața forței de muncă ; subliniază că 
Fondul Social European ar trebui să 
furnizeze resurse adecvate de combatere a 
inegalităților între femei și bărbați pe 
piața forței de muncă și că Fondul 
european de dezvoltare regională 
(FEDER) trebuie să ofere finanțare 
adecvată pentru infrastructura de 
îngrijire pentru copii, persoanele 
vârstnice și alte persoane dependente;

Or. en

Amendamentul 706
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 67c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

67c. este de părere că inițiativa 
emblematică „Noi competențe și noi 
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locuri de muncă” ar trebui să permită un 
accent mai pronunțat asupra unor 
chestiuni cum ar fi: tineretul, abandonul 
școlar, persoanele vârstnice, femeile, 
persoanele defavorizate, persoanele cu 
dizabilități și migranții; susține o aplicare 
mai strategică a Fondului Social 
European (FSE), prin direcționarea 
fondurilor dedicate priorității UE2020, 
creșterea inteligentă, către măsuri care 
vizează formarea profesională, 
mobilitatea tinerilor, sprijinirea 
îmbătrânirii active, îmbunătățirea 
accesului pe piața forței de muncă și 
reintegrare; crearea aptitudinilor 
profesionale adecvate pentru o societate 
cu resurse post-carbon și eficientă din 
punct de vedere energetic, combaterea 
șomajului, a sărăciei, discriminării, 
pierderii diversității culturale și a 
excluziunii sociale;

Or. en

Amendamentul 707
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 67d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

67d. subliniază rolul fundamental al FSE 
în realizarea obiectivelor sociale și de 
ocupare a forței de muncă ale Strategiei 
UE 2020; consideră, așadar, că acesta 
trebuie considerat o prioritate politică și 
finanțat ca atare;

Or. en

Amendamentul 708
Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski, Danuta Maria 
Hübner
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Propunere de rezoluție
Punctul 67e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

67e. consideră că cooperarea teritorială 
este o sursă de valoare adăugată 
europeană și și-a dovedit eficacitatea și, 
prin urmare, ar trebui să fie finanțată 
corespunzător;

Or. en

Amendamentul 709
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves, Vincent Peillon

Propunere de rezoluție
Punctul 67f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

67f. subliniază sinergiile neexploatate 
între politica de coeziune, celelalte politici 
sectoriale și componenta acțiunii externe 
a Uniunii, în special în regiunile 
periferice și ultraperiferice; solicită o mai 
bună coordonare și proceduri de finanțări 
încrucișate între fondurile de coeziune și 
instrumentele financiare ale politicilor 
externe precum FED sau IEVP;

Or. fr

Amendamentul 710
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 68

Propunerea de rezoluție Amendamentul

68. consideră că orașele pot juca un rol 
important în dezvoltarea regională și pot 
contribui la reducerea discrepanțelor 
economice și sociale pe teren; accentuează, 

68. consideră că orașele, în calitate de zone 
urbane funcționale, pot juca un rol 
important în dezvoltarea regională și pot 
contribui la reducerea discrepanțelor 



AM\864090RO.doc 47/124 PE462.731v01-00

RO

în consecință, necesitatea unei abordări mai 
ferme și mai focalizate a dimensiunii 
urbane a politicii de coeziune;

economice și sociale pe teren; accentuează, 
în consecință, necesitatea unei abordări mai 
ferme și mai focalizate a dimensiunii 
urbane a politicii de coeziune;

Or. en

Amendamentul 711
Pat the Cope Gallagher

Propunere de rezoluție
Punctul 68

Propunerea de rezoluție Amendamentul

68. consideră că orașele pot juca un rol 
important în dezvoltarea regională și pot 
contribui la reducerea discrepanțelor 
economice și sociale pe teren; accentuează, 
în consecință, necesitatea unei abordări mai 
ferme și mai focalizate a dimensiunii 
urbane a politicii de coeziune;

68. consideră că orașele, în calitate de zone 
urbane funcționale, pot juca un rol 
important în dezvoltarea regională și pot 
contribui la reducerea discrepanțelor 
economice și sociale pe teren; accentuează, 
în consecință, necesitatea unei abordări mai 
ferme și mai focalizate a dimensiunii 
urbane a politicii de coeziune;

Or. en

Amendamentul 712
Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluție
Punctul 68

Propunerea de rezoluție Amendamentul

68. consideră că orașele pot juca un rol 
important în dezvoltarea regională și pot 
contribui la reducerea discrepanțelor 
economice și sociale pe teren; accentuează, 
în consecință, necesitatea unei abordări mai 
ferme și mai focalizate a dimensiunii 
urbane a politicii de coeziune;

68. consideră că orașele, în calitate de zone 
urbane funcționale, pot juca un rol 
important în dezvoltarea regională și pot 
contribui la reducerea discrepanțelor 
economice și sociale pe teren; accentuează, 
în consecință, necesitatea unei abordări mai 
ferme și mai focalizate a dimensiunii 
urbane a politicii de coeziune;

Or. en
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Amendamentul 713
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 68

Propunerea de rezoluție Amendamentul

68. consideră că orașele pot juca un rol 
important în dezvoltarea regională și pot 
contribui la reducerea discrepanțelor 
economice și sociale pe teren;
accentuează, în consecință, necesitatea 
unei abordări mai ferme și mai focalizate 
a dimensiunii urbane a politicii de 
coeziune;

68. consideră că orașele pot juca un rol 
important în dezvoltarea regională și pot 
contribui la reducerea discrepanțelor 
economice și sociale pe teren;

Or. en

Amendamentul 714
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 68

Propunerea de rezoluție Amendamentul

68. consideră că orașele pot juca un rol 
important în dezvoltarea regională și pot 
contribui la reducerea discrepanțelor 
economice și sociale pe teren; 
accentuează, în consecință, necesitatea unei 
abordări mai ferme și mai focalizate a 
dimensiunii urbane a politicii de 
coeziune;

68. consideră că zonele urbane pot juca un 
rol important în dezvoltarea regională și 
pot contribui la reducerea problemelor 
urbane, fie că sunt legate de degradarea 
mediului sau de excluziunea socială; 
accentuează, în consecință, necesitatea unei 
abordări orizontale a dezvoltării locale mai 
ferme și mai focalizate, inclusiv sprijin UE 
pentru dimensiunea urbană pentru zonele 
rurale, legăturile urban-rural și pentru 
zonele funcționale;

Or. en

Amendamentul 715
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D
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Propunere de rezoluție
Punctul 68

Propunerea de rezoluție Amendamentul

68. consideră că orașele pot juca un rol 
important în dezvoltarea regională și pot 
contribui la reducerea discrepanțelor 
economice și sociale pe teren; accentuează, 
în consecință, necesitatea unei abordări mai 
ferme și mai focalizate a dimensiunii 
urbane a politicii de coeziune;

68. consideră că orașele – în calitate de 
locuri cu un număr semnificativ de 
provocări (șomaj, excluziune socială, 
migrație) – pot juca un rol important în 
dezvoltarea regională și pot contribui la 
reducerea discrepanțelor economice și 
sociale pe teren; accentuează, în 
consecință, necesitatea unei abordări mai 
ferme și mai focalizate a dimensiunii 
urbane a politicii de coeziune, asigurând 
totodată condiții echilibrate pentru 
dezvoltarea sinergică a zonelor urbane, 
suburbane și rurale, inclusiv a proiectelor 
de mobilitate;

Or. en

Amendamentul 716
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 68

Propunerea de rezoluție Amendamentul

68. consideră că orașele pot juca un rol 
important în dezvoltarea regională și pot 
contribui la reducerea discrepanțelor 
economice și sociale pe teren; accentuează, 
în consecință, necesitatea unei abordări
mai ferme și mai focalizate a dimensiunii 
urbane a politicii de coeziune;

68. consideră că orașele pot juca un rol 
important în dezvoltarea regională și pot 
contribui la reducerea discrepanțelor 
economice și sociale pe teren; accentuează, 
în consecință, necesitatea unei abordări mai 
focalizate a dimensiunii urbane a politicii 
de coeziune;

Or. de

Amendamentul 717
Othmar Karas

Propunere de rezoluție
Punctul 68
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

68. consideră că orașele pot juca un rol 
important în dezvoltarea regională și pot 
contribui la reducerea discrepanțelor 
economice și sociale pe teren; accentuează, 
în consecință, necesitatea unei abordări mai 
ferme și mai focalizate a dimensiunii 
urbane a politicii de coeziune;

68. consideră că orașele pot juca un rol 
important în dezvoltarea regională și pot 
contribui la reducerea discrepanțelor 
economice și sociale pe teren; accentuează, 
în consecință, necesitatea unei abordări mai 
ferme și mai focalizate a dimensiunii 
urbane a politicii de coeziune; reamintește 
că relația dintre orașe și periferiile 
acestora în calitate de zone urbane 
funcționale ar trebui să fie luată în 
considerare;

Or. en

Amendamentul 718
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 68

Propunerea de rezoluție Amendamentul

68. consideră că orașele pot juca un rol 
important în dezvoltarea regională și pot 
contribui la reducerea discrepanțelor 
economice și sociale pe teren; accentuează, 
în consecință, necesitatea unei abordări 
mai ferme și mai focalizate a dimensiunii 
urbane a politicii de coeziune; 

68. consideră că orașele pot juca un rol 
important în dezvoltarea regională și pot 
contribui la reducerea discrepanțelor 
economice și sociale pe teren; accentuează, 
în consecință, necesitatea unei abordări 
mai ferme și mai focalizate a dimensiunii 
urbane a politicii de coeziune; simultan 
trebuie acordată atenție regiunilor, și, în 
special, regiunilor insulare, care se 
confruntă cu probleme grave legate de 
coeziunea teritorială, dar și de 
infrastructurile adecvate, contribuind 
decisiv la dezvoltare prin intermediul 
turismului și al altor activități economice 
din sectorul primar;

Or. el
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Amendamentul 719
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Riikka Manner, Giommaria Uggias în numele 
Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 68a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

68a. recunoaște că, în conformitate cu 
Tratatul de la Lisabona, ar trebui 
acordată o atenție deosebită zonelor 
rurale, regiunilor afectate de tranziția 
industrială și regiunilor afectate de un 
handicap natural și demografic grav și 
permanent, precum regiunile cele mai 
nordice, cu o densitate a populației foarte 
scăzută, și regiunile insulare, 
transfrontaliere și montane; consideră că 
resursele și capacitățile care se găsesc pe 
teritoriul acestor regiuni pot avea un rol 
semnificativ în viitoarea competitivitate a 
Uniunii Europene; subliniază, în 
consecință, că și aceste regiuni care se 
confruntă cu provocări ar trebui să fie 
recunoscute în următorul CFM;

Or. en

Amendamentul 720
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 68b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

68b. recunoaște că, în conformitate cu 
tratatul, ar trebui acordată o atenție 
deosebită zonelor rurale, regiunilor 
afectate de tranziția industrială și 
regiunilor afectate de un handicap 
natural și demografic grav și permanent, 
precum regiunile cele mai nordice cu o 
densitate a populației foarte scăzută și 
regiunile insulare, transfrontaliere și 
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montane; consideră că resursele și 
capacitățile care se găsesc pe teritoriul 
acestor regiuni pot avea un rol 
semnificativ în viitoarea competitivitate a 
Uniunii Europene; subliniază, în 
consecință, că și aceste regiuni care se 
confruntă cu provocări ar trebui să fie 
recunoscute în următorul CFM;

Or. en

Amendamentul 721
Patrice Tirolien, Vincent Peillon, Luís Paulo Alves

Propunere de rezoluție
Punctul 68c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

68c. recunoaște că, în conformitate cu 
tratatul, ar trebui acordată o atenție 
deosebită zonelor rurale, regiunilor 
afectate de tranziția industrială și 
regiunilor afectate de un handicap 
natural și demografic grav și permanent, 
precum regiunile ultraperiferice și cele cu 
o densitate a populației foarte scăzută și 
regiunile insulare, transfrontaliere și 
montane; consideră că resursele și 
capacitățile care se găsesc pe teritoriul 
acestor regiuni pot avea un rol 
semnificativ în viitoarea competitivitate a 
Uniunii Europene; subliniază, în 
consecință, că și aceste regiuni care se 
confruntă cu provocări ar trebui să fie 
recunoscute în următorul CFM;

Or. en

Amendamentul 722
Reimer Böge, Marietta Giannakou, Ioannis Kasoulides, Sophie Auconie în numele 
Grupului PPE
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Propunere de rezoluție
Punctul 68d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

68d. reamintește că, în contextul politicii 
de coeziune a UE, „o atenție deosebită se 
acordă regiunilor afectate de un handicap 
natural și demografic grav și permanent” 
(articolul 174 al 3-lea paragraf din 
TFUE), precum munții, insulele, 
regiunile transfrontaliere și cele mai 
nordice cu o densitate a populației foarte 
scăzută; consideră că este necesară 
elaborarea unei strategii speciale pentru 
aceste regiuni, astfel cum este prevăzut în 
rezoluția PE din 22 septembrie 2010, care 
să fie reflectată în mod corespunzător în 
următorul CFM; reiterează poziția sa 
potrivit căreia măsuri specifice ar trebui 
să fie în continuare luate în considerare 
în favoarea regiunilor ultraperiferice 
(articolul 349 din TFUE);

Or. en

Amendamentul 723
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 68e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

68e. salută aspectul teritorial al Tratatului 
de la Lisabona; recunoaște valoarea 
adăugată a UE a proiectelor 
transfrontaliere și subliniază faptul că ar 
trebui garantate fonduri suficiente pentru 
cooperarea teritorială; solicită Comisiei 
să evalueze dacă structurile care 
funcționează deja în cadrul politicilor 
regionale ar putea fi aplicate și 
administrării altor instrumente 
transfrontaliere, inclusiv IEVP, pentru a 
facilita funcționarea programelor;
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Or. en

Amendamentul 724
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Albert Deß

Propunere de rezoluție
Punctul 68f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

68f. este convins că o politică specifică de 
dezvoltare rurală va fi foarte importantă 
și în viitor pentru crearea de structuri 
economice sustenabile, pentru asigurarea 
de șanse egale de dezvoltare socială și 
pentru a face mediul rural atractiv pentru 
tineri;

Or. de

Amendamentul 725
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 68g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

68g. consideră că nu doar orașele, dar și 
zonele suburbane rurale pot juca un rol 
important în dezvoltarea regională; 
subliniază necesitatea unei abordări mai 
concentrate a zonelor suburbane în 
politica de coeziune;

Or. en

Amendamentul 726
Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluție
Punctul 68h (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

68h. precum și sistemul urban integrat, 
indiferent de structura lor, concentrată 
sau policentrică;

Or. en

Amendamentul 727
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 69

Propunerea de rezoluție Amendamentul

69. reamintește că una dintre cele mai 
frecvente critici aduse politicii de coeziune 
se referă la complexitatea normelor sale; 
insistă asupra importanței simplificării 
normelor și procedurilor aferente acestei 
politici, asupra reducerii complexității și a 
sarcinilor administrative, precum și asupra 
unei alocări mai transparente și mai eficace 
a resurselor către orașe, localități și regiuni; 
insistă ca frecvența verificărilor să fie 
proporțională cu riscul neregulilor, în 
conformitate cu principiul 
proporționalității;

69. reamintește că ineficiența trebuie 
redusă la minimum, iar abuzurile trebuie 
constatate și sancționate; una dintre cele 
mai frecvente critici aduse politicii de 
coeziune se referă la complexitatea 
normelor sale; insistă asupra importanței 
simplificării normelor și procedurilor 
aferente acestei politici, asupra reducerii 
complexității și a sarcinilor administrative, 
precum și asupra unei alocări mai 
transparente și mai eficace a resurselor 
către orașe, localități și regiuni; insistă ca 
frecvența verificărilor să fie proporțională 
cu riscul neregulilor, în conformitate cu 
principiul proporționalității;

Or. en

Amendamentul 728
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 69

Propunerea de rezoluție Amendamentul

69. reamintește că una dintre cele mai 
frecvente critici aduse politicii de coeziune 

69. reamintește că una dintre cele mai 
frecvente critici aduse politicii de coeziune 
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se referă la complexitatea normelor sale; 
insistă asupra importanței simplificării 
normelor și procedurilor aferente acestei 
politici, asupra reducerii complexității și a 
sarcinilor administrative, precum și asupra 
unei alocări mai transparente și mai eficace 
a resurselor către orașe, localități și regiuni; 
insistă ca frecvența verificărilor să fie 
proporțională cu riscul neregulilor, în 
conformitate cu principiul 
proporționalității;

se referă la complexitatea normelor sale și 
la cerințele disproporționate cu privire la 
programele și proiectele mici; insistă 
asupra importanței simplificării normelor și 
procedurilor aferente acestei politici, 
asupra menținerii principalelor linii ale 
actualului sistem de punere în aplicare, în 
loc de efectuarea de modificări 
fundamentale, asupra reducerii 
complexității și a sarcinilor administrative, 
precum și asupra unei alocări mai 
transparente și mai eficace a resurselor 
către orașe, localități și regiuni; insistă ca 
practicile de control financiar și audit să 
fie bazate în mod clar pe respectarea 
dispozițiilor de reglementare și să 
respecte, în mod necesar, principiul 
proporționalității;

Or. en

Amendamentul 729
Pat the Cope Gallagher

Propunere de rezoluție
Punctul 69

Propunerea de rezoluție Amendamentul

69. reamintește că una dintre cele mai 
frecvente critici aduse politicii de coeziune 
se referă la complexitatea normelor sale; 
insistă asupra importanței simplificării 
normelor și procedurilor aferente acestei 
politici, asupra reducerii complexității și a 
sarcinilor administrative, precum și asupra 
unei alocări mai transparente și mai eficace 
a resurselor către orașe, localități și regiuni; 
insistă ca frecvența verificărilor să fie 
proporțională cu riscul neregulilor, în 
conformitate cu principiul 
proporționalității;

69. reamintește că una dintre cele mai 
frecvente critici aduse politicii de coeziune 
se referă la complexitatea normelor sale și 
la cerințele disproporționate cu privire la 
programele și proiectele mici; insistă 
asupra importanței simplificării normelor și 
procedurilor aferente acestei politici, 
asupra reducerii complexității și a 
sarcinilor administrative, precum și asupra 
unei alocări mai transparente și mai eficace 
a resurselor către orașe, localități și regiuni; 
insistă ca practicile de control financiar și 
audit să fie bazate în mod clar pe 
respectarea dispozițiilor de reglementare
și să fie, în mod necesar, în conformitate 
cu principiul proporționalității, și se opune 
ferm procesului de reglementare 
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insidioasă în punerea în aplicare a 
politicii de coeziune;

Or. en

Amendamentul 730
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 69

Propunerea de rezoluție Amendamentul

69. reamintește că una dintre cele mai 
frecvente critici aduse politicii de coeziune 
se referă la complexitatea normelor sale; 
insistă asupra importanței simplificării 
normelor și procedurilor aferente acestei 
politici, asupra reducerii complexității și a 
sarcinilor administrative, precum și asupra 
unei alocări mai transparente și mai eficace 
a resurselor către orașe, localități și regiuni; 
insistă ca frecvența verificărilor să fie 
proporțională cu riscul neregulilor, în 
conformitate cu principiul 
proporționalității;

69. reamintește că una dintre cele mai 
frecvente critici aduse politicii de coeziune 
se referă la complexitatea normelor sale; 
insistă asupra importanței finanțării 
încrucișate și a simplificării normelor și 
procedurilor aferente acestei politici, 
asupra reducerii complexității și a 
sarcinilor administrative, precum și asupra 
unei alocări mai transparente și mai eficace 
a resurselor către orașe, localități și regiuni; 
insistă ca frecvența verificărilor să fie 
proporțională cu riscul neregulilor, în 
conformitate cu principiul 
proporționalității;

Or. en

Amendamentul 731
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Propunere de rezoluție
Punctul 69

Propunerea de rezoluție Amendamentul

69. reamintește că una dintre cele mai 
frecvente critici aduse politicii de coeziune 
se referă la complexitatea normelor sale; 
insistă asupra importanței simplificării 
normelor și procedurilor aferente acestei 
politici, asupra reducerii complexității și a 
sarcinilor administrative, precum și asupra 

69. reamintește că una dintre cele mai 
frecvente critici aduse politicii de coeziune 
se referă la complexitatea normelor sale; 
insistă asupra importanței simplificării 
normelor și procedurilor aferente acestei 
politici, asupra reducerii complexității și a 
sarcinilor administrative, precum și asupra 
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unei alocări mai transparente și mai eficace 
a resurselor către orașe, localități și regiuni; 
insistă ca frecvența verificărilor să fie 
proporțională cu riscul neregulilor, în 
conformitate cu principiul 
proporționalității;

unei alocări mai transparente și mai eficace 
a resurselor către orașe, localități și regiuni, 
precum și asupra actorilor societății 
civile; insistă ca frecvența verificărilor să 
fie proporțională cu riscul neregulilor, în 
conformitate cu principiul 
proporționalității;

Or. en

Amendamentul 732
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 69

Propunerea de rezoluție Amendamentul

69. reamintește că una dintre cele mai 
frecvente critici aduse politicii de coeziune 
se referă la complexitatea normelor sale; 
insistă asupra importanței simplificării 
normelor și procedurilor aferente acestei 
politici, asupra reducerii complexității și a 
sarcinilor administrative, precum și asupra 
unei alocări mai transparente și mai eficace 
a resurselor către orașe, localități și regiuni; 
insistă ca frecvența verificărilor să fie 
proporțională cu riscul neregulilor, în 
conformitate cu principiul 
proporționalității;

69. reamintește că una dintre cele mai 
frecvente critici aduse politicii de coeziune 
se referă la complexitatea normelor sale; 
insistă asupra importanței simplificării 
normelor și procedurilor aferente acestei 
politici, asupra reducerii complexității și a 
sarcinilor administrative, precum și asupra 
unei alocări mai transparente și mai eficace 
a resurselor către orașe, localități și regiuni; 
subliniază că sistemele de audit și control 
ale fiecărei regiuni ar trebui să respecte
cele mai ridicate standarde; insistă ca 
frecvența verificărilor să fie proporțională 
cu riscul neregulilor, în conformitate cu 
principiul proporționalității și ca numărul 
auditurilor efectuate de către Comisie la 
fața locului să fie, în mod necesar, sporit;

Or. en

Amendamentul 733
Giovanni La Via, Mario Mauro, Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 69
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

69. reamintește că una dintre cele mai 
frecvente critici aduse politicii de coeziune 
se referă la complexitatea normelor sale; 
insistă asupra importanței simplificării 
normelor și procedurilor aferente acestei 
politici, asupra reducerii complexității și a 
sarcinilor administrative, precum și asupra 
unei alocări mai transparente și mai eficace
a resurselor către orașe, localități și regiuni; 
insistă ca frecvența verificărilor să fie 
proporțională cu riscul neregulilor, în 
conformitate cu principiul 
proporționalității;

69. reamintește că una dintre cele mai 
frecvente critici aduse politicii de coeziune 
se referă la complexitatea normelor sale; 
insistă asupra importanței simplificării 
normelor și procedurilor aferente acestei 
politici, asupra reducerii complexității și a 
sarcinilor administrative, precum și asupra 
unei alocări mai transparente și mai eficace 
a resurselor către orașe, localități și regiuni; 
insistă asupra faptului că verificările ar 
trebui să fie efectuate pornind de la o 
definiție uniformă a neregulilor;

Or. it

Amendamentul 734
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 69

Propunerea de rezoluție Amendamentul

69. reamintește că una dintre cele mai 
frecvente critici aduse politicii de coeziune 
se referă la complexitatea normelor sale; 
insistă asupra importanței simplificării 
normelor și procedurilor aferente acestei 
politici, asupra reducerii complexității și a 
sarcinilor administrative, precum și asupra 
unei alocări mai transparente și mai eficace 
a resurselor către orașe, localități și regiuni; 
insistă ca frecvența verificărilor să fie 
proporțională cu riscul neregulilor, în 
conformitate cu principiul 
proporționalității;

69. reamintește că una dintre cele mai 
frecvente critici aduse politicii de coeziune 
se referă la complexitatea normelor sale; 
insistă asupra importanței simplificării 
normelor și procedurilor aferente acestei 
politici, asupra reducerii complexității și a 
sarcinilor administrative, precum și asupra 
unei alocări mai transparente și mai eficace 
a resurselor către orașe, localități și regiuni; 
insistă ca frecvența verificărilor să fie 
proporțională cu riscul neregulilor, în 
conformitate cu principiul 
proporționalității; subliniază că, deși în cel 
puțin ultimii cinci ani, Comisiei i-a fost 
solicitată simplificarea, nu s-au 
înregistrat progrese;

Or. en



PE462.731v01-00 60/124 AM\864090RO.doc

RO

Amendamentul 735
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 69

Propunerea de rezoluție Amendamentul

69. reamintește că una dintre cele mai 
frecvente critici aduse politicii de coeziune 
se referă la complexitatea normelor sale; 
insistă asupra importanței simplificării 
normelor și procedurilor aferente acestei 
politici, asupra reducerii complexității și a 
sarcinilor administrative, precum și asupra 
unei alocări mai transparente și mai eficace 
a resurselor către orașe, localități și 
regiuni; insistă ca frecvența verificărilor să 
fie proporțională cu riscul neregulilor, în 
conformitate cu principiul 
proporționalității; 

69. reamintește că una dintre cele mai 
frecvente critici aduse politicii de coeziune 
se referă la complexitatea normelor sale; 
insistă asupra importanței simplificării 
normelor și procedurilor aferente acestei 
politici, asupra reducerii complexității și a 
sarcinilor administrative, precum și asupra 
unei alocări mai transparente și mai eficace 
a resurselor către orașe, localități și 
regiuni; insistă ca frecvența verificărilor să 
fie proporțională cu riscul neregulilor, în 
conformitate cu principiul 
proporționalității; solicită, de asemenea, 
ca distribuirea resurselor să se realizeze 
pe baza celor mai recente date statistice 
ale Eurostat, astfel încât să se aibă în 
vedere ansamblul de consecințe ale crizei 
economice;

Or. el

Amendamentul 736
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 69a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

69a. subliniază VAE a cooperării 
transfrontaliere, transnaționale și 
interregionale, precum și necesitatea unei 
abordări consolidate și mai concentrate a 
dimensiunii cooperării teritoriale a 
politicii de coeziune;
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Or. en

Amendamentul 737
Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 70

Propunerea de rezoluție Amendamentul

70. subliniază necesitatea unei abordări 
orientate într-o mai mare măsură spre 
rezultate în ceea ce privește politica de 
coeziune și solicită îmbunătățirea 
sistemelor de monitorizare și evaluare 
legate de punerea sa în aplicare; 
consideră că elaborarea unor indicatori 
de rezultate concreți și măsurabili ar 
trebui privită ca o condiție esențială 
pentru măsurarea progreselor reale 
înregistrate în îndeplinirea obiectivelor 
convenite; salută propunerea Comisiei 
pentru o evaluare ex-ante, o evaluare a 
derulării și o evaluare a impactului 
fiecărui program operațional;

eliminat

Or. en

Amendamentul 738
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 70

Propunerea de rezoluție Amendamentul

70. subliniază necesitatea unei abordări 
orientate într-o mai mare măsură spre 
rezultate în ceea ce privește politica de 
coeziune și solicită îmbunătățirea 
sistemelor de monitorizare și evaluare 
legate de punerea sa în aplicare; consideră 
că elaborarea unor indicatori de rezultate 
concreți și măsurabili ar trebui privită ca 
o condiție esențială pentru măsurarea 

70. solicită îmbunătățirea sistemelor de 
monitorizare și evaluare legate de punerea 
în aplicare a politicii de coeziune; atrage 
atenția asupra creșterii birocrației la 
nivelul politicii de coeziune, prin 
introducerea unor obligații de raportare 
suplimentare, care merg dincolo de 
procedurile actuale; salută propunerea 
Comisiei pentru o evaluare ex-ante, o 
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progreselor reale înregistrate în 
îndeplinirea obiectivelor convenite; salută 
propunerea Comisiei pentru o evaluare ex-
ante, o evaluare a derulării și o evaluare a 
impactului fiecărui program operațional;

evaluare a derulării și o evaluare a 
impactului fiecărui program operațional;

Or. en

Amendamentul 739
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 70

Propunerea de rezoluție Amendamentul

70. subliniază necesitatea unei abordări 
orientate într-o mai mare măsură spre 
rezultate în ceea ce privește politica de 
coeziune și solicită îmbunătățirea 
sistemelor de monitorizare și evaluare 
legate de punerea sa în aplicare; consideră 
că elaborarea unor indicatori de rezultate 
concreți și măsurabili ar trebui privită ca o 
condiție esențială pentru măsurarea 
progreselor reale înregistrate în 
îndeplinirea obiectivelor convenite; salută 
propunerea Comisiei pentru o evaluare ex-
ante, o evaluare a derulării și o evaluare a 
impactului fiecărui program operațional;

70. subliniază necesitatea unei abordări 
orientate într-o mai mare măsură spre 
rezultate în ceea ce privește politica de 
coeziune și solicită îmbunătățirea 
sistemelor de monitorizare și evaluare 
legate de punerea sa în aplicare; subliniază 
că principiul parteneriatului poate juca 
un rol esențial în această îmbunătățire și 
că trebuie actualizat în contextul 
simplificării; consideră că elaborarea unor 
indicatori de rezultate concreți și 
măsurabili ar trebui privită ca o condiție 
esențială pentru măsurarea progreselor 
reale înregistrate în îndeplinirea 
obiectivelor convenite; salută propunerea 
Comisiei pentru o evaluare ex-ante, o 
evaluare a derulării și o evaluare a 
impactului fiecărui program operațional;
reamintește că alte principii ale politicii 
de coeziune, precum guvernarea pe mai 
multe niveluri, abordarea ascendentă și 
integrarea dimensiunii de gen, bugetarea 
de gen, egalitatea de șanse, abordarea 
integrată și adiționalitatea și-au dovedit 
importanța;

Or. en
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Amendamentul 740
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluție
Punctul 70

Propunerea de rezoluție Amendamentul

70. subliniază necesitatea unei abordări 
orientate într-o mai mare măsură spre 
rezultate în ceea ce privește politica de 
coeziune și solicită îmbunătățirea 
sistemelor de monitorizare și evaluare 
legate de punerea sa în aplicare; consideră 
că elaborarea unor indicatori de rezultate 
concreți și măsurabili ar trebui privită ca o 
condiție esențială pentru măsurarea 
progreselor reale înregistrate în 
îndeplinirea obiectivelor convenite; salută 
propunerea Comisiei pentru o evaluare 
ex-ante, o evaluare a derulării și o 
evaluare a impactului fiecărui program 
operațional;

70. subliniază necesitatea unei abordări 
orientate într-o mai mare măsură spre 
rezultate în ceea ce privește politica de 
coeziune și solicită îmbunătățirea 
sistemelor de monitorizare și evaluare 
legate de punerea sa în aplicare; consideră 
că elaborarea unor indicatori de rezultate 
concreți și măsurabili ar trebui privită ca o 
condiție esențială pentru măsurarea 
progreselor reale înregistrate în 
îndeplinirea obiectivelor convenite;

Or. pt

Amendamentul 741
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 70

Propunerea de rezoluție Amendamentul

70. subliniază necesitatea unei abordări 
orientate într-o mai mare măsură spre 
rezultate în ceea ce privește politica de 
coeziune și solicită îmbunătățirea 
sistemelor de monitorizare și evaluare 
legate de punerea sa în aplicare; consideră 
că elaborarea unor indicatori de rezultate 
concreți și măsurabili ar trebui privită ca o 
condiție esențială pentru măsurarea 
progreselor reale înregistrate în 
îndeplinirea obiectivelor convenite; salută 
propunerea Comisiei pentru o evaluare ex-

70. subliniază necesitatea unei abordări 
orientate într-o mai mare măsură spre 
rezultate în ceea ce privește politica de 
coeziune și solicită îmbunătățirea 
sistemelor de monitorizare și evaluare 
legate de punerea sa în aplicare; consideră 
că elaborarea unor indicatori de rezultate 
concreți și măsurabili ar trebui privită ca o 
condiție esențială pentru măsurarea 
progreselor reale înregistrate în 
îndeplinirea obiectivelor convenite; salută 
propunerea Comisiei pentru o evaluare ex-
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ante, o evaluare a derulării și o evaluare a 
impactului fiecărui program operațional;

ante, o evaluare a derulării și o evaluare a 
impactului fiecărui program operațional;
consideră că declarațiile naționale de 
gestionare obligatorii, emise și semnate la 
nivel ministerial și auditate în mod 
corespunzător de către un auditor 
independent, reprezintă o măsură 
necesară și indispensabilă pentru a 
contracara actuala lipsă de asumarea a 
responsabilității și percepția larg 
răspândită a gestionării defectuoase la 
nivel european;  îndeamnă, prin urmare, 
statele membre să emită aceste declarații;

Or. en

Amendamentul 742
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 70

Propunerea de rezoluție Amendamentul

70. subliniază necesitatea unei abordări 
orientate într-o mai mare măsură spre 
rezultate în ceea ce privește politica de 
coeziune și solicită îmbunătățirea 
sistemelor de monitorizare și evaluare 
legate de punerea sa în aplicare; consideră 
că elaborarea unor indicatori de rezultate 
concreți și măsurabili ar trebui privită ca o 
condiție esențială pentru măsurarea 
progreselor reale înregistrate în 
îndeplinirea obiectivelor convenite; salută 
propunerea Comisiei pentru o evaluare ex-
ante, o evaluare a derulării și o evaluare a 
impactului fiecărui program operațional;

70. subliniază necesitatea unei abordări 
orientate într-o mai mare măsură spre 
rezultate în ceea ce privește politica de 
coeziune și solicită îmbunătățirea 
sistemelor de monitorizare și evaluare 
legate de punerea sa în aplicare; consideră 
că elaborarea unor indicatori de rezultate 
concreți și măsurabili ar trebui privită ca o 
condiție esențială pentru măsurarea 
progreselor reale înregistrate în 
îndeplinirea obiectivelor convenite; salută 
propunerea Comisiei pentru o evaluare ex-
ante, o evaluare a derulării și o evaluare a 
impactului fiecărui program operațional;
invită Comisia să concretizeze propunerile 
sale în materie de indicatori inovatori, 
capabili să ofere, alături de PIB, mai ales 
un nivel mai bun de dezvoltare a 
regiunilor noastre;

Or. fr
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Amendamentul 743
Reimer Böge, Markus Pieper în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 70a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

70a. reamintește că cofinanțarea este 
unul dintre principiile fundamentale ale 
politicii de coeziune și, prin urmare, ar 
trebui să fie menținută în următoarea 
perioadă de programare; crede într-o 
abordare diferențiată în ceea ce privește 
nivelul de cofinanțare pentru regiunile 
eligibile, în temeiul diferitelor obiective 
ale politicii de coeziune; subliniază că 
nivelul maxim al cofinanțării UE trebuie 
să fie respectat mereu;

Or. en

Amendamentul 744
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 70b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

70b. consideră că transparența în 
alocarea fondurilor favorizează punerea 
în aplicare corectă și este o condiție 
prealabilă esențială pentru realizarea 
obiectivelor globale ale politicii de 
coeziune și, în consecință, trebuie 
consolidată; consideră cu fermitate că 
dezvăluirea listei beneficiarilor este un 
instrument eficient pentru punerea în 
aplicare, care ar trebui să continue, 
sprijinind totodată, buna guvernanță prin 
coerența cu prioritățile UE;

Or. en
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Amendamentul 745
Sophie Auconie, Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 70c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

70c. ia act de propunerea Comisiei de a 
crea o nouă categorie intermediară de 
regiuni, situate între 75 % și 90 % din 
PIB-ul Uniunii; constată că acest sistem 
are în vedere înlocuirea sistemului actual 
de eliminare și introducere progresivă a 
asistenței, cu scopul de a limita efectul de 
prag constatat la 75 % din PIB-ul Uniunii 
(pragul actual de eligibilitate între 
obiectivul 1 și obiectivul 2) și de a garanta 
egalitatea de tratament între aceste 
regiuni; consideră că este vorba, în 
același timp, de luarea în considerare a 
dificultăților regiunilor care, începând cu 
2013, vor înceta pentru prima dată să 
urmărească obiectivul convergenței, dar și 
ale celor care, deși au fost eligibile în ceea 
ce privește obiectivul competitivității în 
perioada de programare actuală, continuă 
să se confrunte cu dificultăți 
socioeconomice structurale în  punerea în 
aplicare a obiectivelor Strategiei Europa 
2020; consideră că crearea acestei 
categorii va deveni posibilă prin faptul că 
un număr considerabil de regiuni au 
depășit pragul de 75 % din PIB-ul 
Uniunii și, astfel, vor ieși în mod automat 
din obiectivul convergenței; subliniază că 
această schimbare nu trebuie nici să 
sancționeze regiunile care urmăresc în 
prezent obiectivul convergenței sau pe cel 
al competitivității, nici să determine o 
creștere a bugetului politicii de coeziune;

Or. fr
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Amendamentul 746
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 70d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

70d. consideră că ar trebui încurajată 
propunerea Comisiei de crearea unei
categorii intermediare ; invită Comisia să 
furnizeze mai multe informații cu privire 
la consecințele bugetare ale unei astfel de 
propuneri;

Or. en

Amendamentul 747
Reimer Böge, Marietta Giannakou, Milan Zver, José Manuel Fernandes în numele 
Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 70e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

70e. invită Comisia, având în vedere 
următoarea perioadă de programare, să 
stabilească un sistem mai cuprinzător de 
asistență pentru tranziția graduală, 
îndeosebi pentru regiuni care nu vor mai 
fi eligibile în baza obiectivului de 
convergență, cu scopul de a le oferi un 
statut mai clar și mai multă securitate în 
dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 748
Markus Pieper, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 71
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

71. avertizează că dacă fondurile de 
coeziune ar fi supuse vreunui tip de 
condiționalitate macroeconomică asociată 
Pactului de stabilitate și de creștere, s-ar 
submina obiectivele înseși ale politicii de 
coeziune și, de aceea, această soluție nu 
ar trebui avută în vedere;

eliminat

Or. de

Amendamentul 749
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 71

Propunerea de rezoluție Amendamentul

71. avertizează că dacă fondurile de 
coeziune ar fi supuse vreunui tip de 
condiționalitate macroeconomică asociată 
Pactului de stabilitate și de creștere, s-ar
submina obiectivele înseși ale politicii de 
coeziune și, de aceea, această soluție nu ar 
trebui avută în vedere;

71. respinge supunerea fondurilor de 
coeziune vreunui tip de condiționalitate 
macroeconomică asociată Pactului de 
stabilitate și de creștere, întrucât acest 
lucru ar submina obiectivele înseși ale 
politicii de coeziune și, de aceea, această 
soluție nu ar trebui avută în vedere;

Or. en

Amendamentul 750
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Punctul 71

Propunerea de rezoluție Amendamentul

71. avertizează că dacă fondurile de 
coeziune ar fi supuse vreunui tip de 
condiționalitate macroeconomică asociată 
Pactului de stabilitate și de creștere, s-ar 
submina obiectivele înseși ale politicii de 
coeziune și, de aceea, această soluție nu ar 

71. avertizează că dacă Fondul de 
coeziune ar fi supus vreunui tip de 
condiționalitate macroeconomică asociată 
Pactului de stabilitate și de creștere, s-ar 
submina obiectivele înseși ale politicii de 
coeziune și, de aceea, această soluție nu ar 
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trebui avută în vedere; trebui avută în vedere;

Or. en

Amendamentul 751
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 71

Propunerea de rezoluție Amendamentul

71. avertizează că dacă fondurile de 
coeziune ar fi supuse vreunui tip de 
condiționalitate macroeconomică asociată 
Pactului de stabilitate și de creștere, s-ar 
submina obiectivele înseși ale politicii de 
coeziune și, de aceea, această soluție nu ar 
trebui avută în vedere;

71. avertizează că dacă fondurile de 
coeziune ar fi supuse vreunui tip de 
penalizare în cadrul condiționalității 
macroeconomice asociată Pactului de 
stabilitate și de creștere, s-ar submina 
obiectivele înseși ale politicii de coeziune, 
și anume, reducerea disparităților 
regionale și, de aceea, această soluție nu ar 
trebui avută în vedere;

Or. en

Amendamentul 752
Marietta Giannakou

Propunere de rezoluție
Punctul 71

Propunerea de rezoluție Amendamentul

71. avertizează că dacă fondurile de 
coeziune ar fi supuse vreunui tip de 
condiționalitate macroeconomică asociată 
Pactului de stabilitate și de creștere, s-ar 
submina obiectivele înseși ale politicii de 
coeziune și, de aceea, această soluție nu ar 
trebui avută în vedere;

71. consideră că dacă fondurile de 
coeziune ar fi supuse vreunui tip de 
condiționalitate macroeconomică asociată 
Pactului de stabilitate și de creștere, acest 
lucru ar fi negativ și împotriva 
obiectivelor înseși ale politicii de coeziune 
și, de aceea, această soluție nu ar trebui 
avută în vedere;

Or. en
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Amendamentul 753
Anne E. Jensen

Propunere de rezoluție
Punctul 71

Propunerea de rezoluție Amendamentul

71. avertizează că dacă fondurile de 
coeziune ar fi supuse vreunui tip de 
condiționalitate macroeconomică asociată 
Pactului de stabilitate și de creștere, s-ar 
submina obiectivele înseși ale politicii de 
coeziune și, de aceea, această soluție nu ar 
trebui avută în vedere;

71. avertizează că dacă fondurile de 
coeziune ar fi supuse condiționalității 
macroeconomice asociată Pactului de 
stabilitate și de creștere, s-ar submina 
obiectivele înseși ale politicii de coeziune 
și, de aceea, această soluție nu ar trebui 
avută în vedere;

Or. en

Amendamentul 754
Markus Pieper, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 71a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

71a. solicită, pentru statele membre care 
încalcă în mod grav criteriile europene de 
stabilitate și care, în același timp, sunt 
suspectate că ar utiliza incorect fondurile 
structurale, o propunere de reglementare 
mai aspră, cu aplicabilitate imediată, 
privind o monitorizare mai severă a 
legalității și respectării modului de 
utilizare a fondurilor structurale; 

Or. de

Amendamentul 755
Alain Lamassoure, Reimer Böge

Propunere de rezoluție
Punctul 71b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

71b. în ceea ce privește utilizarea 
fondurilor structurale în afara țărilor 
coeziunii, insistă asupra necesității de a 
evita fragmentarea ajutoarelor, 
asigurând, în schimb, concentrarea 
acestora asupra proiectelor care prezintă 
un interes european autentic, fie ca 
urmare a dimensiunii acestora, fie a 
caracterului lor de experiență-pilot, de 
natură să aibă o valoare exemplară;

Or. en

Amendamentul 756
Helga Trüpel, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 71c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

71c. subliniază impactul pozitiv al 
programelor de cultură și educație în ceea 
ce privește obiectivele de coeziune ale UE;

Or. en

Amendamentul 757
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 72

Propunerea de rezoluție Amendamentul

72. este deosebit de îngrijorat de demararea 
lentă a programelor operaționale la 
începutul fiecărei perioade de programare, 
fenomen cauzat, printre altele, de faptul că 
această fază se suprapune cu încheierea 
perioadelor de programare anterioare; 
atrage atenția asupra faptului că această 

72. este deosebit de îngrijorat de demararea 
lentă a programelor operaționale la 
începutul fiecărei perioade de programare, 
fenomen cauzat, printre altele, de faptul că 
această fază se suprapune cu încheierea 
perioadelor de programare anterioare; 
atrage atenția asupra faptului că această 
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problemă trebuie soluționată în timp util, 
prin abordarea factorilor care favorizează 
aceste întârzieri;

problemă trebuie soluționată în timp util, 
prin abordarea factorilor care favorizează 
aceste întârzieri; solicită Comisiei să 
estimeze dacă ar putea fi stabilite zone-
pilot în vederea testării noilor 
regulamente, la o scară mai mică, înainte 
ca regulamentele să fie aplicabile 
celorlalte  regiuni, cu scopul de a 
identifica posibilele probleme în punerea 
în aplicare;

Or. en

Amendamentul 758
Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 72a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

72a. subliniază necesitatea de a găsi un 
echilibru mai bun între politica de 
creștere și cea de consolidare a bugetului, 
cu scopul de a evita ca respectarea 
cerințelor Pactului de stabilitate și de 
creștere să împiedice statele membre și 
autoritățile locale să participe la
cofinanțarea programelor fondurilor 
structurale;

Or. en

Amendamentul 759
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 73

Propunerea de rezoluție Amendamentul

73. încurajează autoritățile locale și 
regionale să utilizeze cât mai mult posibil 
instrumentele financiare inovatoare;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 760
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 73

Propunerea de rezoluție Amendamentul

73. încurajează autoritățile locale și 
regionale să utilizeze cât mai mult posibil
instrumentele financiare inovatoare;

73. solicită autorităților locale și regionale 
să dea dovadă de prudență atunci când 
utilizează instrumentele financiare 
inovatoare;

Or. en

Amendamentul 761
Pat the Cope Gallagher

Propunere de rezoluție
Punctul 73

Propunerea de rezoluție Amendamentul

73. încurajează autoritățile locale și 
regionale să utilizeze cât mai mult posibil 
instrumentele financiare inovatoare;

73. încurajează autoritățile locale și 
regionale să utilizeze cât mai mult posibil 
instrumentele financiare inovatoare, însă 
solicită ca aceste instrumente să fie 
simplificate și configurate pentru a se 
potrivi condițiilor de dezvoltare și 
administrative ale tuturor regiunilor;

Or. en

Amendamentul 762
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 73
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

73. încurajează autoritățile locale și 
regionale să utilizeze cât mai mult posibil 
instrumentele financiare inovatoare;

73. încurajează autoritățile locale și 
regionale să utilizeze cât mai mult posibil 
instrumentele financiare inovatoare, însă 
solicită ca aceste instrumente să fie 
simplificate și configurate pentru a se 
potrivi condițiilor de dezvoltare și 
administrative ale tuturor regiunilor;

Or. en

Amendamentul 763
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 73

Propunerea de rezoluție Amendamentul

73. încurajează autoritățile locale și 
regionale să utilizeze cât mai mult posibil 
instrumentele financiare inovatoare;

73. încurajează autoritățile locale și 
regionale să utilizeze cât mai mult posibil 
instrumentele financiare inovatoare; atrage 
atenția, cu toate acestea, față de 
necesitatea ca aceste instrumente de 
finanțare inovatoare să facă obiectul unui 
mai mare control democratic , fiind, 
totodată, dezvoltate în continuare;

Or. en

Amendamentul 764
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 73

Propunerea de rezoluție Amendamentul

73. încurajează autoritățile locale și 
regionale să utilizeze cât mai mult posibil 
instrumentele financiare inovatoare;

73. încurajează autoritățile locale și 
regionale să utilizeze cât mai mult posibil 
instrumentele financiare inovatoare, de 
exemplu, prin intermediul fondurilor de 
rulment, în special pentru măsurile de 
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eficiență energetică, precum 
reamenajarea tehnică și infrastructura 
energiei regenerabile;

Or. en

Amendamentul 765
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 73

Propunerea de rezoluție Amendamentul

73. încurajează autoritățile locale și 
regionale să utilizeze cât mai mult posibil
instrumentele financiare inovatoare;

73. încurajează autoritățile locale și 
regionale să utilizeze instrumentele 
financiare inovatoare; subliniază că 
împrumuturile sau fondurile de rulment 
pot suporta o utilizare mai eficientă a 
resurselor; subliniază că utilizarea 
subvențiilor ar trebui să fie preferențială 
în anumite domenii și programe politice;

Or. en

Amendamentul 766
Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 73

Propunerea de rezoluție Amendamentul

73. încurajează autoritățile locale și 
regionale să utilizeze cât mai mult posibil
instrumentele financiare inovatoare;

73. încurajează autoritățile locale și 
regionale să utilizeze instrumentele 
financiare inovatoare, în special 
combinând diferite resurse în vederea 
obiectivelor comune;

Or. pt

Amendamentul 767
Giovanni La Via, Mario Mauro, Erminia Mazzoni
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Propunere de rezoluție
Punctul 73

Propunerea de rezoluție Amendamentul

73. încurajează autoritățile locale și 
regionale să utilizeze cât mai mult posibil
instrumentele financiare inovatoare;

73. încurajează autoritățile locale și 
regionale să promoveze utilizarea 
instrumentelor financiare inovatoare, 
acolo unde este oportun;

Or. it

Amendamentul 768
Giovanni La Via, Mario Mauro, Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 73a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

73a. susține o abordare mai eficientă a 
acordării de ajutoare regionale, care să se 
concentreze asupra investițiilor în 
infrastructură și asupra ajutoarelor 
orizontale în regiunile defavorizate sau 
mai puțin dezvoltate ale Uniunii 
Europene, inclusiv introducerea unor 
condiții fiscale favorabile pentru perioade 
tranzitorii de maxim cinci ani;

Or. it

Amendamentul 769
Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluție
Punctul 73b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

73b. invită să se aloce mai multe fonduri 
în beneficiul regiunilor care și-au dovedit 
cel mai mult eficiența în cursul 
exercițiului financiar 2007-2013;
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Or. it

Amendamentul 770
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 74

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cetățenie

Promovarea culturii și a diversității 
europene

74. subliniază faptul că promovarea 
cetățeniei Uniunii are un impact direct 
asupra vieții de zi cu zi a europenilor și că 
aceasta contribuie la o mai bună 
înțelegere a oportunităților pe care le 
oferă politicile Uniunii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 771
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluție
Punctul 74

Propunerea de rezoluție Amendamentul

74. subliniază faptul că promovarea 
cetățeniei Uniunii are un impact direct 
asupra vieții de zi cu zi a europenilor și că 
aceasta contribuie la o mai bună 
înțelegere a oportunităților pe care le 
oferă politicile Uniunii;

eliminat

Or. pt

Amendamentul 772
Miguel Portas
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Propunere de rezoluție
Punctul 74

Propunerea de rezoluție Amendamentul

74. subliniază faptul că promovarea 
cetățeniei Uniunii are un impact direct 
asupra vieții de zi cu zi a europenilor și că 
aceasta contribuie la o mai bună 
înțelegere a oportunităților pe care le 
oferă politicile Uniunii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 773
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 74

Propunerea de rezoluție Amendamentul

74. subliniază faptul că promovarea 
cetățeniei Uniunii are un impact direct 
asupra vieții de zi cu zi a europenilor și că 
aceasta contribuie la o mai bună 
înțelegere a oportunităților pe care le 
oferă politicile Uniunii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 774
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 74

Propunerea de rezoluție Amendamentul

74. subliniază faptul că promovarea 
cetățeniei Uniunii are un impact direct 
asupra vieții de zi cu zi a europenilor și că
aceasta contribuie la o mai bună înțelegere 
a oportunităților pe care le oferă politicile 

74. subliniază faptul că promovarea 
cetățeniei Uniunii are un impact direct 
asupra vieții de zi cu zi a rezidenților din 
Uniune și că aceasta contribuie la un acces 
mai bun la drepturile fundamentale, astfel 
cum sunt consacrate în Carta Europeană 
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Uniunii; a Drepturilor Fundamentale și în tratate;

Or. en

Amendamentul 775
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Propunere de rezoluție
Punctul 74

Propunerea de rezoluție Amendamentul

74. subliniază faptul că promovarea 
cetățeniei Uniunii are un impact direct 
asupra vieții de zi cu zi a europenilor și că 
aceasta contribuie la o mai bună înțelegere 
a oportunităților pe care le oferă politicile 
Uniunii;

74. subliniază faptul că promovarea 
cetățeniei Uniunii are un impact direct 
asupra vieții de zi cu zi a europenilor și că 
aceasta contribuie la o mai bună înțelegere 
a oportunităților pe care le oferă politicile 
Uniunii și constată rolul important jucat 
de societatea civilă în promovarea 
valorilor democrației, respectarea 
drepturilor omului și a statului de drept;

Or. en

Amendamentul 776
Reimer Böge, Simon Busuttil în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 74

Propunerea de rezoluție Amendamentul

74. subliniază faptul că promovarea 
cetățeniei Uniunii are un impact direct 
asupra vieții de zi cu zi a europenilor și că 
aceasta contribuie la o mai bună înțelegere 
a oportunităților pe care le oferă politicile 
Uniunii;

74. subliniază faptul că promovarea 
cetățeniei Uniunii are un impact direct 
asupra vieții de zi cu zi a europenilor și că 
aceasta contribuie la o mai bună înțelegere 
a oportunităților pe care le oferă politicile 
Uniunii; consideră că înființarea unei 
„case europene comune” pentru cetățenii 
UE, în care toți cetățenii se bucură de 
drepturi comune și egale, ar trebui să fie 
următorul proiect de amploare al Uniunii, 
în urma succesului acesteia în crearea 
unei piețe unice;
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Or. en

Amendamentul 777
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 74a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

74a. solicită un program multianual care 
să integreze programele existente pentru 
democrație, informare și comunicare, în 
vederea facilitării unei planificări pe 
termen lung pentru îmbunătățirea 
participării la alegerile europene, a unei 
mai bune înțelegeri și a implicării 
cetățenilor europeni în activitatea 
desfășurată de instituțiile UE;

Or. en

Amendamentul 778
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Punctul 74b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

74b. consideră că, pentru a promova pe 
deplin cetățenia Uniunii, este foarte 
important să se asigure că cetățenii care 
locuiesc în UE, însă nu în țara lor natală, 
sunt conștienți de limbile diferite și 
trăsăturile culturale ale noilor locuri de 
trai, consolidând astfel, o identitate 
europeană comună care se bazează pe 
diversitatea noastră internă;

Or. en
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Amendamentul 779
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 74c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

74c. recunoaște necesitatea acceptării 
întregii diversități europene ca instrument 
de încurajare a participării incluzive;

Or. en

Amendamentul 780
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 75

Propunerea de rezoluție Amendamentul

75. remarcă faptul că politicile din 
domeniul tineretului și al culturii sunt 
priorități esențiale, în special în contextul 
Strategiei Europa 2020; este ferm convins 
că potențialul acestor politici nu poate fi 
valorificat la maximum decât în condițiile 
unui nivel de finanțare adecvat;

eliminat

Or. en

Amendamentul 781
Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 75

Propunerea de rezoluție Amendamentul

75. remarcă faptul că politicile din 
domeniul tineretului și al culturii sunt 
priorități esențiale, în special în contextul 
Strategiei Europa 2020; este ferm convins 
că potențialul acestor politici nu poate fi 

75. remarcă faptul că politicile din 
domeniul tineretului și al culturii sunt 
priorități esențiale integrării europene; 
reliefează că potențialul acestor politici 
poate fi valorificat la maximum decât în 
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valorificat la maximum decât în condițiile 
unui nivel de finanțare adecvat;

condițiile unui nivel de finanțare adecvat; 
consideră că extinderea programelor de 
învățare de-a lungul vieții, cum ar fi 
Erasmus sau Leonardo da Vinci, trebuie 
să abordeze chestiunea egalității  sociale
în ceea ce privește accesul la aceste 
programe, finanțarea acestora fiind 
făcută în conformitate cu țara de 
destinație;

Or. pt

Amendamentul 782
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 75

Propunerea de rezoluție Amendamentul

75. remarcă faptul că politicile din 
domeniul tineretului și al culturii sunt 
priorități esențiale, în special în contextul 
Strategiei Europa 2020; este ferm convins 
că potențialul acestor politici nu poate fi 
valorificat la maximum decât în condițiile 
unui nivel de finanțare adecvat;

75. remarcă faptul că politicile din 
domeniul tineretului și al culturii sunt 
priorități esențiale, în special în contextul 
Strategiei Europa 2020; subliniază că lipsa 
investițiilor corespunzătoare în educație 
ar putea,pe termen scurt, agrava și 
prelungi criza, întrucât cetățenii nu vor 
avea calificările necesare pentru locurile
de muncă din noua „economie bazată pe 
cunoaștere”; invită UE și statele membre 
să recunoască importanța crescândă a 
industriilor culturale și creative pentru 
economia europeană și insistă asupra 
faptului că acest lucru trebuie să se 
reflecte în politicile noastre; este ferm 
convins că potențialul acestor politici nu 
poate fi valorificat la maximum decât în 
condițiile unui nivel de finanțare adecvat și 
de protejare a caracteristicii lor unice ca 
programe singulare;

Or. en
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Amendamentul 783
Helga Trüpel, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 75

Propunerea de rezoluție Amendamentul

75. remarcă faptul că politicile din 
domeniul tineretului și al culturii sunt 
priorități esențiale, în special în contextul 
Strategiei Europa 2020; este ferm convins 
că potențialul acestor politici nu poate fi 
valorificat la maximum decât în condițiile 
unui nivel de finanțare adecvat;

75. remarcă faptul că politicile din 
domeniul tineretului și al culturii sunt 
printre primele politici recunoscute 
pentru valoarea lor adăugată și care au 
implicat cetățenii și astfel, sunt priorități 
esențiale, în special, de asemenea, în 
contextul Strategiei Europa 2020, întrucât 
artiștii și creatorii sunt esențiali pentru 
inovare; subliniază faptul că datorită 
programelor de tipul MEDIA sau a 
introducerii unui accent inovator asupra 
industriilor creative și culturale, 
antreprenoriatul și creativitatea devin un 
avantaj principal pentru Agenda 2020, 
prin intermediul triunghiului cunoașterii, 
al mobilității, sau ca factori de localizare 
secundari; este ferm convins că potențialul 
acestor politici nu poate fi valorificat la 
maximum decât în condițiile unui nivel de 
finanțare adecvat, și dacă potențialul 
acestora este mai bine utilizat în cadrul 
dezvoltării rurale și al politicii de 
coeziune;

Or. en

Amendamentul 784
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 75

Propunerea de rezoluție Amendamentul

75. remarcă faptul că politicile din 
domeniul tineretului și al culturii sunt 
priorități esențiale, în special în contextul 
Strategiei Europa 2020; este ferm convins

75. remarcă faptul că politicile din 
domeniul tineretului sunt priorități 
esențiale; nu consideră că potențialul 
acestor politici poate fi valorificat la 
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că potențialul acestor politici nu poate fi 
valorificat la maximum decât în condițiile 
unui nivel de finanțare adecvat;

maximum în condițiile dependenței de 
finanțare UE; subliniază că statele 
membre ar trebui să considere acest lucru 
drept propria lor prioritate și să furnizeze 
finanțarea necesară;

Or. en

Amendamentul 785
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 75

Propunerea de rezoluție Amendamentul

75. remarcă faptul că politicile din 
domeniul tineretului și al culturii sunt 
priorități esențiale, în special în contextul 
Strategiei Europa 2020; este ferm convins 
că potențialul acestor politici nu poate fi 
valorificat la maximum decât în condițiile 
unui nivel de finanțare adecvat;

75. remarcă faptul că politicile din 
domeniul tineretului și al culturii sunt 
priorități esențiale; este ferm convins că 
potențialul acestor politici nu poate fi 
valorificat la maximum decât în condițiile 
unui nivel de finanțare adecvat;

Or. en

Amendamentul 786
Franziska Katharina Brantner, Helga Trüpel, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 75a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

75a. invită Comisia să mențină un 
program separat „Tineretul în acțiune” 
pentru următorul cadru multifinanciar;

Or. en

Amendamentul 787
Franziska Katharina Brantner, Helga Trüpel, Bas Eickhout
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Propunere de rezoluție
Punctul 75b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

75b. salută inițiativa emblematică UE 
2020 „Tineretul în mișcare” care vizează 
o mai bună facilitare a tranziției de la 
educație la integrarea pe muncii prin 
intermediul educației și a mobilității 
îmbunătățite; consideră, totuși, că forma 
actuală a inițiativei nu este suficient de 
cuprinzătoare; în acest scop, solicită 
revizuirea obiectivelor fiecărui program, 
astfel încât să se asigure promovarea 
egalității de șanse care să  vizeze nu 
numai absolvenții, ci să extindă clientela 
și să implice mai mulți tineri;

Or. en

Amendamentul 788
Helga Trüpel, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 75c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

75c. solicită o contribuție adecvată prin 
bugetul UE pentru o „Garanție 
europeană pentru tineret”, garantând 
dreptul fiecărui tânăr din UE să 
primească un loc de muncă, un program 
de ucenicie, formare suplimentară sau o 
combinație de muncă și formare, după cel 
mult patru luni de șomaj;

Or. en

Amendamentul 789
Sophie Auconie, Santiago Fisas Ayxela, Ivo Belet, Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 75d (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

75d. reamintește că sportul este o nouă 
competență UE în conformitate cu 
Tratatul de la Lisabona (articolul 165 din 
TFUE), ceea ce ar trebui, de asemenea, să 
se reflecte în următorul CMF; subliniază 
contribuția importantă a sportului la 
promovarea sănătății, a educației, a 
incluziunii sociale și a formării unei 
cetățenii europene active;

Or. en

Amendamentul 790
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Propunere de rezoluție
Punctul 75e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Drepturi fundamentale, egalitatea între 
femei și bărbați și antidiscriminare
75e. subliniază că acțiunea UE în 
domeniul cetățeniei vizează promovarea 
drepturilor fundamentale și a valorilor 
precum egalitatea dintre femei și bărbați 
și antidiscriminarea; subliniază că în timp 
ce acest valori trebuie promovate în toate 
rubricile și liniile bugetare, trebuie 
garantată finanțarea orientată adecvată;

Or. en

Amendamentul 791
Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 75f (nou)



AM\864090RO.doc 87/124 PE462.731v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

75f. subliniază că acțiunea UE în 
domeniul cetățeniei vizează promovarea 
drepturilor și a valorilor fundamentale 
consacrate în Tratatul de la Lisabona, 
precum egalitatea dintre femei și bărbați 
și antidiscriminarea; subliniază că, în 
timp ce acest valori trebuie promovate în 
toate rubricile și liniile bugetare, trebuie 
garantată o finanțare orientată adecvată;

Or. en

Amendamentul 792
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 75g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

75g. subliniază că politicile în materie de 
egalitate și nediscriminare reprezintă 
priorități esențiale;

Or. en

Amendamentul 793
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 75h (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

75h. constată că partea de finanțare 
alocată drepturilor fundamentale, 
egalității și nediscriminării din bugetul 
Uniunii este relativ mică și subliniază că, 
în viitorul CFM, acestor politici trebuie să 
li se aloce fonduri corespunzătoare și 
justificabile în mod obiectiv, pentru a 
permite Uniunii să-și ducă la îndeplinire 
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activitățile, în special cele legate de noile 
atribuții, așa cum sunt identificate în 
Tratatul de la Lisabona, în special în
Carta drepturilor fundamentale;

Or. en

Amendamentul 794
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 75i (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

75i. subliniază faptul că programul 
Uniunii Europene cu privire la cetățenie 
trebuie să includă, de asemenea, măsuri 
care vor asigura că procesele de 
guvernanță ale Uniunii sunt mai 
transparente, astfel încât rezidenții să 
poată participa mai eficace; subliniază că 
campaniile de educare adecvate cu privire 
la politicile UE și la cheltuielile UE ar 
trebui să fie sprijinite și puse în aplicare 
nu ca propagandă, ci ca angajament critic 
asumat de cei mai afectați;

Or. en

Amendamentul 795
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 76

Propunerea de rezoluție Amendamentul

76. consideră că Uniunea nu se poate 
dezvolta din punct de vedere economic, 
cultural și social decât într-un mediu 
stabil, sigur și legal, care garantează 
libertățile civile; de aceea, consideră că 
politicile performante în materie de 
afaceri interne reprezintă o condiție 

eliminat
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prealabilă pentru redresarea economică și 
un element esențial într-un context politic 
și strategic extins; subliniază rolul 
important al politicilor în materie de 
afaceri interne în ceea ce privește 
dimensiunea externă a Uniunii;

Or. en

Amendamentul 796
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 76

Propunerea de rezoluție Amendamentul

76. consideră că Uniunea nu se poate 
dezvolta din punct de vedere economic, 
cultural și social decât într-un mediu stabil, 
sigur și legal, care garantează libertățile 
civile; de aceea, consideră că politicile 
performante în materie de afaceri interne
reprezintă o condiție prealabilă pentru 
redresarea economică și un element 
esențial într-un context politic și strategic 
extins; subliniază rolul important al 
politicilor în materie de afaceri interne în 
ceea ce privește dimensiunea externă a 
Uniunii;

76. consideră că Uniunea nu se poate 
dezvolta din punct de vedere economic, 
cultural și social decât într-un mediu stabil, 
sigur și legal, care respectă și pune în 
aplicare drepturile fundamentale și 
garantează libertățile civile; de aceea, 
consideră că politicile performante în 
materie de afaceri interne reprezintă o 
condiție prealabilă pentru redresarea 
economică și o contribuție pentru 
realizarea obiectivelor strategice ale UE 
2020; subliniază importanța integrării 
priorităților UE în domeniul afacerilor
interne în ceea ce privește dimensiunea 
externă a Uniunii, în special în Politica 
europeană de vecinătate, Instrumentul 
pentru stabilitate, Instrumentul de 
parteneriat și Instrumentul de cooperare 
pentru dezvoltare, subliniază necesitatea 
finanțării adecvate a imigrației, a azilului 
și a politicilor de securitate, precum și 
luarea în considerare a priorităților UE la 
punerea în aplicare a acestora;

Or. en
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Amendamentul 797
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 76

Propunerea de rezoluție Amendamentul

76. consideră că Uniunea nu se poate 
dezvolta din punct de vedere economic, 
cultural și social decât într-un mediu stabil, 
sigur și legal, care garantează libertățile 
civile; de aceea, consideră că politicile 
performante în materie de afaceri interne 
reprezintă o condiție prealabilă pentru 
redresarea economică și un element 
esențial într-un context politic și strategic 
extins; subliniază rolul important al 
politicilor în materie de afaceri interne în 
ceea ce privește dimensiunea externă a 
Uniunii;

76. consideră că Uniunea nu se poate 
dezvolta din punct de vedere economic, 
cultural și social decât într-un mediu stabil, 
sigur și legal, care garantează libertățile 
civile și promovează libertatea și 
egalitatea; de aceea, consideră că politicile 
în materie de afaceri interne, bazate pe 
libertate și drepturi fundamentale,
reprezintă o condiție prealabilă pentru 
redresarea economică și un element 
esențial într-un context politic și strategic 
extins; subliniază rolul important al 
politicilor credibile în materie de afaceri 
interne în ceea ce privește politica de 
vecinătate și dimensiunea externă a 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 798
Franziska Keller, Bas Eickhout, Judith Sargentini

Propunere de rezoluție
Punctul 76

Propunerea de rezoluție Amendamentul

76. consideră că Uniunea nu se poate 
dezvolta din punct de vedere economic, 
cultural și social decât într-un mediu stabil, 
sigur și legal, care garantează libertățile 
civile; de aceea, consideră că politicile 
performante în materie de afaceri interne 
reprezintă o condiție prealabilă pentru 
redresarea economică și un element 
esențial într-un context politic și strategic 
extins; subliniază rolul important al 
politicilor în materie de afaceri interne în 

76. consideră că Uniunea nu se poate 
dezvolta din punct de vedere economic, 
cultural și social decât într-un mediu liber, 
stabil, sigur și legal, care garantează 
libertățile civile; de aceea, consideră că 
politicile performante în materie de justiție 
și afaceri interne reprezintă o condiție 
prealabilă pentru bunăstarea locuitorilor 
săi, și joacă, de asemenea, un rol în 
redresarea economică și un element 
esențial într-un context politic și strategic 
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ceea ce privește dimensiunea externă a 
Uniunii;

extins; subliniază rolul important al 
politicilor în materie de libertăți 
fundamentale, justiție și afaceri interne în 
ceea ce privește dimensiunea externă a 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 799
Marietta Giannakou

Propunere de rezoluție
Punctul 76a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

76a. consideră că în contextul politicilor 
performante în materie de afaceri interne, 
promovarea convergenței funcționale a 
sistemelor judiciare ale statelor membre 
ale UE ar putea fi luată în considerare în 
viitorul CFM;

Or. en

Amendamentul 800
Reimer Böge, Simon Busuttil, Giovanni La Via în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 77

Propunerea de rezoluție Amendamentul

77. accentuează necesitatea unei abordări 
integrate pentru găsirea unor răspunsuri la 
problema stringentă a imigrației și azilului, 
precum și pentru gestionarea frontierelor 
externe ale Uniunii, printr-o finanțare 
suficientă și în spiritul solidarității între 
toate statele membre;

77. accentuează necesitatea unei abordări 
integrate pentru găsirea unor răspunsuri la 
problema stringentă a imigrației și azilului, 
precum și pentru gestionarea frontierelor 
externe ale Uniunii, printr-o finanțare 
suficientă și instrumente de sprijin pentru 
a face față situațiilor de urgență, puse la 
dispoziție în spiritul solidarității între toate 
statele membre; constată că, în această 
privință, provocările crescute ale 
FRONTEX, ale Biroului European de 
Sprijin pentru Azil și fondurile pentru 
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solidaritate și gestionarea fluxurilor 
migratorii trebuie luate în considerare cu 
atenție;

Or. en

Amendamentul 801
Franziska Keller, Bas Eickhout, Judith Sargentini

Propunere de rezoluție
Punctul 77

Propunerea de rezoluție Amendamentul

77. accentuează necesitatea unei abordări 
integrate pentru găsirea unor răspunsuri la 
problema stringentă a imigrației și azilului, 
precum și pentru gestionarea frontierelor 
externe ale Uniunii, printr-o finanțare 
suficientă și în spiritul solidarității între 
toate statele membre;

77. accentuează necesitatea unei abordări 
integrate pentru găsirea unor răspunsuri la 
problema stringentă a imigrației și azilului, 
precum și pentru gestionarea frontierelor 
externe ale Uniunii, printr-o finanțare 
suficientă și în spiritul respectului pentru 
drepturile omului, precum și al 
solidarității între toate statele membre, fără 
exonerarea responsabilităților naționale și 
cu o definiție clară a sarcinilor;

Or. en

Amendamentul 802
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 77

Propunerea de rezoluție Amendamentul

77. accentuează necesitatea unei abordări 
integrate pentru găsirea unor răspunsuri la 
problema stringentă a imigrației și azilului, 
precum și pentru gestionarea frontierelor 
externe ale Uniunii, printr-o finanțare 
suficientă și în spiritul solidarității între 
toate statele membre;

77. accentuează necesitatea unei abordări 
integrate și bazate pe drepturile 
fundamentale pentru găsirea unor 
răspunsuri la problema stringentă a 
imigrației și azilului, pentru realizarea 
unei gestionări a frontierelor externe ale 
Uniunii, în conformitate cu drepturile 
omului, care respectă demnitatea umană, 
printr-o finanțare suficientă și în spiritul 
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solidarității între toate statele membre;

Or. en

Amendamentul 803
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 77

Propunerea de rezoluție Amendamentul

77. accentuează necesitatea unei abordări 
integrate pentru găsirea unor răspunsuri la 
problema stringentă a imigrației și azilului, 
precum și pentru gestionarea frontierelor 
externe ale Uniunii, printr-o finanțare 
suficientă și în spiritul solidarității între 
toate statele membre;

77. accentuează necesitatea adoptării de 
către UE a unei abordări pentru găsirea 
unor răspunsuri la problema stringentă a 
imigrației și azilului, precum și pentru 
gestionarea frontierelor externe ale 
Uniunii, care nu conduce la creșterea 
obligațiilor contribuabilului;

Or. en

Amendamentul 804
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Propunere de rezoluție
Punctul 77

Propunerea de rezoluție Amendamentul

77. accentuează necesitatea unei abordări 
integrate pentru găsirea unor răspunsuri la 
problema stringentă a imigrației și azilului, 
precum și pentru gestionarea frontierelor 
externe ale Uniunii, printr-o finanțare 
suficientă și în spiritul solidarității între 
toate statele membre;

77. accentuează necesitatea unei abordări 
integrate pentru găsirea unor răspunsuri la 
problema stringentă a imigrației și azilului, 
care include Politica europeană de 
vecinătate, precum și pentru gestionarea 
frontierelor externe ale Uniunii, printr-o 
finanțare suficientă și în spiritul 
solidarității între toate statele membre;

Or. en

Amendamentul 805
Giovanni La Via, Mario Mauro, Salvatore Iacolino
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Propunere de rezoluție
Punctul 77a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

77a. subliniază importanța din ce în ce 
mai mare a fluxurilor migratoare, în 
special a celor ilegale, care necesită o 
abordare responsabilă și comună a 
statelor membre, datorită repercusiunilor 
evidente asupra dezvoltării coerente a 
Politicii europene de vecinătate;

Or. it

Amendamentul 806
Reimer Böge, Simon Busuttil în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 77b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

77b. salută intenția Comisiei de a reduce 
numărul total al instrumentelor bugetare 
în materie de afaceri interne de la patru –
Fondul european pentru integrarea 
resortisanților țărilor terțe, Fondul 
european pentru refugiați, Fondul pentru 
granițele externe și Fondul european de 
returnare – la două: pentru „migrațiune 
și azil” și pentru „securitate”; consideră 
că această abordare poate contribui în 
mod semnificativ la o simplificare, 
raționalizare, consolidare și transparență 
sporită a actualelor fonduri și programe; 
se interesează cu privire la posibilitatea de 
a lua în considerare o fuziune între 
CEPOL și Europol;

Or. en

Amendamentul 807
Ilda Figueiredo
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Propunere de rezoluție
Punctul 78

Propunerea de rezoluție Amendamentul

78. constată că partea de finanțare 
alocată spațiului de libertate, securitate și 
justiție din bugetul Uniunii este relativ 
mică și subliniază că, în viitorul CFM, 
acestor politici trebuie să li se aloce 
fonduri corespunzătoare și justificabile în 
mod obiectiv, pentru a permite Uniunii să-
și ducă la îndeplinire activitățile, în 
special cele legate de noile atribuții, așa 
cum sunt identificate în Programul de la 
Stockholm și în Tratatul de la Lisabona;

eliminat

Or. pt

Amendamentul 808
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 78

Propunerea de rezoluție Amendamentul

78. constată că partea de finanțare 
alocată spațiului de libertate, securitate și 
justiție din bugetul Uniunii este relativ 
mică și subliniază că, în viitorul CFM, 
acestor politici trebuie să li se aloce 
fonduri corespunzătoare și justificabile în 
mod obiectiv, pentru a permite Uniunii să-
și ducă la îndeplinire activitățile, în 
special cele legate de noile atribuții, așa 
cum sunt identificate în Programul de la 
Stockholm și în Tratatul de la Lisabona;

eliminat

Or. en

Amendamentul 809
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas
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Propunere de rezoluție
Punctul 78

Propunerea de rezoluție Amendamentul

78. constată că partea de finanțare alocată 
spațiului de libertate, securitate și justiție 
din bugetul Uniunii este relativ mică și 
subliniază că, în viitorul CFM, acestor 
politici trebuie să li se aloce fonduri 
corespunzătoare și justificabile în mod 
obiectiv, pentru a permite Uniunii să-și 
ducă la îndeplinire activitățile, în special 
cele legate de noile atribuții, așa cum sunt 
identificate în Programul de la Stockholm 
și în Tratatul de la Lisabona;

78. constată că partea de finanțare alocată 
spațiului de libertate, securitate și justiție 
din bugetul Uniunii este relativ mică și 
subliniază că, în viitorul CFM, acestor 
politici trebuie să li se aloce fonduri 
corespunzătoare și justificabile în mod 
obiectiv, pentru a permite Uniunii să-și 
ducă la îndeplinire activitățile, în special 
cele legate de atribuțiile care decurg din 
Carta drepturilor fundamentale;

Or. en

Amendamentul 810
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, în numele 
Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 78a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

78a. ia act de faptul că finanțarea 
politicilor pentru consolidarea și 
promovarea drepturilor fundamentale și a 
egalității se situează în urma altor
domenii ale libertății, securității și 
justiției; consideră că pentru a crea o 
cultură robustă a drepturilor 
fundamentale, egalitatea și cetățenia 
trebuie să reprezinte o prioritate pentru 
Europa și, prin urmare, e nevoie de  o 
schimbare corespunzătoare în ceea ce 
privește finanțarea în următorul CFM;

Or. en
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Amendamentul 811
Franziska Keller, Bas Eickhout, Judith Sargentini

Propunere de rezoluție
Punctul 78b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

78b. recunoaște domeniul de aplicare 
pentru economii și sinergii, însă având în 
vederea tendința de a se concentra asupra 
securității și a imigrației (ilegale) în 
detrimentul mai multor politici orientate 
spre incluziune, este preocupat de faptul 
că, prin fuzionarea tuturor programelor 
într-o structură pe doi piloni în cadrul 
gestionării în comun, astfel cum reflectă 
comisarul responsabil, vor fi amestecate 
diferite obiective ; subliniază că statele 
membre nu ar trebui să li se permită să 
cheltuiască fondurile după cum doresc; 
mai mult, subliniază faptul că finanțarea 
ar trebui să fie condiționată de 
respectarea standardelor minime 
relevante și de prezentarea planurilor 
naționale care garantează o abordare 
cuprinzătoare, corespunzătoare tuturor 
domeniilor de politică, cu mai mult sprijin 
activ pentru consolidarea capacității, 
identificarea și difuzarea celor mai bune 
practici și abordări inovatoare;

Or. en

Amendamentul 812
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 78c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

78c. subliniază necesitatea dezvoltării 
unor sinergii mai bune între diferitele 
fonduri și programe, pentru a realiza în 
mod eficient obiectivele pe termen lung și 
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pentru a permite UE să răspundă rapid și 
eficient la provocările neașteptate; 
subliniază faptul că simplificarea 
gestionării fondurilor și permiterea 
finanțării încrucișate fac posibilă 
alocarea mai multor fonduri pentru 
obiectivele comune;

Or. en

Amendamentul 813
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 78d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

78d. subliniază că agențiile trebuie 
consolidate și dotate cu mijloacele 
corespunzătoare pentru îndeplinirea 
sarcinilor multiple, în vederea punerii în 
aplicare a politicilor, sub îndrumării 
politice a instituțiilor UE;

Or. en

Amendamentul 814
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 78e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Europa globală
78e. având în vedere că Strategia UE2020 
constituie axa centrală a bugetului UE, 
îndeamnă la o considerare mai atentă a 
dimensiunii externe a UE 2020; solicită 
mai multă consistență și coerență între 
diferite domenii ale relațiilor externe ale 
UE și celelalte politici ale sale, întrucât 
evoluțiile globale, precum și soluțiile, au 
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un impact major asupra mediului 
economic, natural și industrial al UE, 
precum și a competitivității și a ocupării 
forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 815
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 79

Propunerea de rezoluție Amendamentul

79. se declară din nou foarte preocupat de 
subfinanțarea cronică și de problema 
acută a flexibilității în realizarea 
activităților externe ale Uniunii, având în 
vedere caracterul imprevizibil al 
evenimentelor externe și crizele și 
situațiile de urgență recurente la nivel 
internațional; în consecință, subliniază 
nevoia de a elimina decalajul dintre 
ambițiile și resursele sale în domeniul 
politicii externe, prin asigurarea de 
resurse financiare adecvate și a unor 
mecanisme de flexibilitate eficiente care 
să permită Uniunii să răspundă 
provocărilor globale și evenimentelor 
neprevăzute; reiterează solicitarea ca 
implicațiile bugetare care decurg din orice 
noi angajamente și sarcini asumate de 
Uniune să se adauge sumelor programate, 
astfel încât să se evite periclitarea 
priorităților existente;

eliminat

Or. en

Amendamentul 816
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 79
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

79. se declară din nou foarte preocupat de 
subfinanțarea cronică și de problema acută 
a flexibilității în realizarea activităților 
externe ale Uniunii, având în vedere 
caracterul imprevizibil al evenimentelor 
externe și crizele și situațiile de urgență 
recurente la nivel internațional; în 
consecință, subliniază nevoia de a elimina 
decalajul dintre ambițiile și resursele sale 
în domeniul politicii externe, prin 
asigurarea de resurse financiare adecvate și 
a unor mecanisme de flexibilitate eficiente 
care să permită Uniunii să răspundă 
provocărilor globale și evenimentelor 
neprevăzute; își reiterează solicitarea ca 
implicațiile bugetare care decurg din orice 
noi angajamente și sarcini asumate de 
Uniune să se adauge sumelor programate, 
astfel încât să se evite periclitarea 
priorităților existente;

79. se declară din nou foarte preocupat de 
subfinanțarea cronică și de problema acută 
a flexibilității în realizarea activităților 
externe ale Uniunii, având în vedere 
caracterul imprevizibil al evenimentelor 
externe și crizele și situațiile de urgență 
recurente la nivel internațional; în 
consecință, subliniază nevoia de a elimina 
decalajul dintre ambițiile și resursele sale 
în domeniul politicii externe, prin 
asigurarea de resurse financiare adecvate și 
a unor mecanisme de flexibilitate eficiente 
care să permită Uniunii să răspundă 
provocărilor globale și evenimentelor 
neprevăzute; subliniază necesitatea 
menținerii principiului unei „uși 
deschise” către Uniunea Europeană; în 
acest context, subliniază condiția 
respectului absolut de către țările terțe 
pentru drepturile omului și statul de drept, 
care ar trebui luată în considerare la 
momentul încheierii acordurilor pentru 
cooperare și parteneriat; își reiterează 
solicitarea ca implicațiile bugetare care 
decurg din orice noi angajamente și sarcini 
asumate de Uniune să se adauge sumelor 
programate, astfel încât să se evite 
periclitarea priorităților existente;

Or. en

Amendamentul 817
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 79

Propunerea de rezoluție Amendamentul

79. se declară din nou foarte preocupat de 
subfinanțarea cronică și de problema 
acută a flexibilității în realizarea 
activităților externe ale Uniunii, având în 

79. se declară din nou foarte preocupat de 
problema flexibilității în realizarea 
activităților externe ale Uniunii, având în 
vedere caracterul imprevizibil al 
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vedere caracterul imprevizibil al 
evenimentelor externe și crizele și situațiile 
de urgență recurente la nivel internațional; 
în consecință, subliniază nevoia de a 
elimina decalajul dintre ambițiile și 
resursele sale în domeniul politicii externe, 
prin asigurarea de resurse financiare 
adecvate și a unor mecanisme de 
flexibilitate eficiente care să permită 
Uniunii să răspundă provocărilor globale și 
evenimentelor neprevăzute; reiterează 
solicitarea ca implicațiile bugetare care 
decurg din orice noi angajamente și sarcini 
asumate de Uniune să se adauge sumelor 
programate, astfel încât să se evite 
periclitarea priorităților existente;

evenimentelor externe și crizele și situațiile 
de urgență recurente la nivel internațional; 
în consecință, subliniază nevoia de a 
elimina decalajul dintre ambițiile și 
resursele sale în domeniul politicii externe, 
prin asigurarea de resurse financiare 
adecvate și a unor mecanisme de 
flexibilitate eficiente care să permită 
Uniunii să răspundă provocărilor globale și 
evenimentelor neprevăzute; reiterează 
solicitarea ca implicațiile bugetare care 
decurg din orice noi angajamente și sarcini 
asumate de Uniune să se adauge sumelor 
programate, astfel încât să se evite 
periclitarea priorităților existente;

Or. en

Amendamentul 818
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 79

Propunerea de rezoluție Amendamentul

79. se declară din nou foarte preocupat de 
subfinanțarea cronică și de problema acută 
a flexibilității în realizarea activităților 
externe ale Uniunii, având în vedere 
caracterul imprevizibil al evenimentelor 
externe și crizele și situațiile de urgență 
recurente la nivel internațional; în 
consecință, subliniază nevoia de a elimina 
decalajul dintre ambițiile și resursele sale 
în domeniul politicii externe, prin 
asigurarea de resurse financiare adecvate și 
a unor mecanisme de flexibilitate eficiente 
care să permită Uniunii să răspundă 
provocărilor globale și evenimentelor 
neprevăzute; își reiterează solicitarea ca 
implicațiile bugetare care decurg din orice 
noi angajamente și sarcini asumate de 
Uniune să se adauge sumelor programate,
astfel încât să se evite periclitarea 

79. se declară din nou foarte preocupat de 
subfinanțarea cronică și de problema acută a 
flexibilității în realizarea activităților externe 
ale Uniunii, având în vedere caracterul 
imprevizibil al evenimentelor externe și crizele 
și situațiile de urgență recurente la nivel 
internațional; în consecință, subliniază nevoia 
de a elimina decalajul dintre ambițiile și 
resursele sale în domeniul politicii externe, 
prin asigurarea de resurse financiare adecvate 
și a unor mecanisme de flexibilitate eficiente
care să permită Uniunii să răspundă 
provocărilor globale și evenimentelor 
neprevăzute; reamintește, totuși, că 
programele și angajamentele existente 
trebuie revizuite critic și că economiile,
precum și sinergiile, pot fi găsite prin 
raționalizarea bugetului și prin reevaluarea 
priorităților existente;
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priorităților existente;

Or. en

Amendamentul 819
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 79

Propunerea de rezoluție Amendamentul

79. se declară din nou foarte preocupat de 
subfinanțarea cronică și de problema 
acută a flexibilității în realizarea 
activităților externe ale Uniunii, având în 
vedere caracterul imprevizibil al 
evenimentelor externe și crizele și situațiile 
de urgență recurente la nivel internațional; 
în consecință, subliniază nevoia de a 
elimina decalajul dintre ambițiile și 
resursele sale în domeniul politicii externe, 
prin asigurarea de resurse financiare 
adecvate și a unor mecanisme de 
flexibilitate eficiente care să permită 
Uniunii să răspundă provocărilor globale și 
evenimentelor neprevăzute; își reiterează 
solicitarea ca implicațiile bugetare care 
decurg din orice noi angajamente și sarcini 
asumate de Uniune să se adauge sumelor 
programate, astfel încât să se evite 
periclitarea priorităților existente;

79. reiterează problema finanțării și a 
flexibilității în realizarea activităților 
externe ale Uniunii, având în vedere 
caracterul imprevizibil al evenimentelor 
externe și crizele și situațiile de urgență 
recurente la nivel internațional, o 
regândire completă a priorităților pentru a 
elimina decalajul dintre ambițiile și 
resursele sale în domeniul politicii externe 
fiind necesară; subliniază necesitatea 
unor resurse financiare adecvate și a unor 
mecanisme de flexibilitate eficiente care să 
permită Uniunii să răspundă provocărilor 
globale și evenimentelor neprevăzute; își 
reiterează solicitarea ca implicațiile 
bugetare care decurg din orice noi 
angajamente și sarcini asumate de Uniune 
să nu se adauge în mod automat sumelor 
programate, în special dacă se pot realiza 
economii în cadrul priorităților existente;

Or. en

Amendamentul 820
Reimer Böge, Ioannis Kasoulides în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 80

Propunerea de rezoluție Amendamentul

80. semnalează discrepanța dintre nivelul 
asistenței financiare globale a Uniunii și 

80. semnalează discrepanța dintre nivelul 
asistenței financiare globale a Uniunii și 
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influența sa deseori limitată în negocierile 
conexe și subliniază necesitatea de a 
consolida rolul și vizibilitatea politică a 
Uniunii în instituțiile și forurile 
internaționale;

influența sa deseori limitată în negocierile 
conexe și subliniază necesitatea de a 
consolida rolul și vizibilitatea politică a 
Uniunii în instituțiile și forurile 
internaționale; consideră că plafonul 
următoarei linii bugetare „Europa 
globală” ar trebui să corespundă 
provocărilor globale din prezent și viitor și 
rolului crescând pe care UE ar trebui să îl 
joace pe scena internațională, astfel cum 
este descris în Tratatul de la Lisabona;

Or. en

Amendamentul 821
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 81

Propunerea de rezoluție Amendamentul

81. constată că SEAE se află în faza „de 
construcție”; reliefează faptul că, în 
conformitate cu Decizia Consiliului din 
20 iulie 2010, „înființarea SEAE ar trebui 
să fie ghidată de principiul eficienței din 
punctul de vedere al costurilor, vizând 
neutralitatea bugetară”5; în consecință, 
subliniază necesitatea ca noul serviciu să 
exploateze la maximum câștigurile de 
eficacitate care decurg din punerea în 
comun a resurselor la nivelul Uniunii, 
precum și sinergiile cu statele membre, 
pentru a demonstra adevărata valoare 
adăugată a activității diplomatice a 
Uniunii;

81. consideră inutilă existența SEAE; 
consideră că și-a dovedit deja ineficiența 
și solicită închiderea acestuia, astfel încât 
să se evite risipirea suplimentară a 
banilor contribuabililor;

Or. en

Amendamentul 822
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D
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Propunere de rezoluție
Punctul 81

Propunerea de rezoluție Amendamentul

81. constată că SEAE se află în faza „de 
construcție”; reliefează faptul că, în 
conformitate cu Decizia Consiliului din 20 
iulie 2010, „înființarea SEAE ar trebui să 
fie ghidată de principiul eficienței din 
punctul de vedere al costurilor, vizând 
neutralitatea bugetară”5; în consecință, 
subliniază necesitatea ca noul serviciu să 
exploateze la maximum câștigurile de 
eficacitate care decurg din punerea în 
comun a resurselor la nivelul Uniunii, 
precum și sinergiile cu statele membre, 
pentru a demonstra adevărata valoare 
adăugată a activității diplomatice a 
Uniunii;

81. constată că SEAE se află în faza „de 
construcție”; reliefează faptul că, în 
conformitate cu Decizia Consiliului din 20 
iulie 2010, „înființarea SEAE ar trebui să 
fie ghidată de principiul eficienței din 
punctul de vedere al costurilor, vizând 
neutralitatea bugetară”5; în consecință, 
subliniază necesitatea ca noul serviciu să 
exploateze la maximum câștigurile de 
eficacitate care decurg din punerea în 
comun a resurselor la nivelul Uniunii, 
precum și sinergiile cu statele membre; 
aceste câștiguri de eficiență și sinergii ar 
trebui să determine economii la nivel 
național și să demonstreze adevărata 
valoare adăugată a activității diplomatice a 
Uniunii; subliniază necesitatea ca SEAE 
să fie finanțat corespunzător; reamintește, 
în special, că instaurarea păcii, 
prevenirea conflictelor și politicile de 
gestionare sunt subfinanțate în actualul 
cadru;

Or. en

Amendamentul 823
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 81

Propunerea de rezoluție Amendamentul

81. constată că SEAE se află în faza „de 
construcție”; reliefează faptul că, în 
conformitate cu Decizia Consiliului din 20 
iulie 2010, „înființarea SEAE ar trebui să 
fie ghidată de principiul eficienței din 
punctul de vedere al costurilor, vizând 
neutralitatea bugetară”5; în consecință, 
subliniază necesitatea ca noul serviciu să 

81. constată că SEAE se află în faza „de 
construcție”; reliefează faptul că, în 
conformitate cu Decizia Consiliului din 20 
iulie 2010, „înființarea SEAE ar trebui să 
fie ghidată de principiul eficienței din 
punctul de vedere al costurilor, vizând 
neutralitatea bugetară”5; în consecință, 
subliniază necesitatea ca noul serviciu să 
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exploateze la maximum câștigurile de 
eficacitate care decurg din punerea în 
comun a resurselor la nivelul Uniunii, 
precum și sinergiile cu statele membre, 
pentru a demonstra adevărata valoare 
adăugată a activității diplomatice a 
Uniunii;

exploateze la maximum câștigurile de 
eficacitate care decurg din punerea în 
comun a resurselor la nivelul Uniunii, 
precum și sinergiile cu statele membre, 
pentru a demonstra adevărata valoare 
adăugată a activității diplomatice a 
Uniunii; subliniază faptul că neutralitatea 
bugetară în acest context poate fi 
înțeleasă numai ca luând în considerare 
cheltuielile atât la nivelul UE, cât și la 
nivel național; solicită, prin urmare, 
statelor membre, să profite pe deplin de 
posibilitatea oferită de noile structuri 
diplomatice la nivelul Uniunii de a reduce 
costurile structurilor diplomatice la nivel 
național;

Or. en

Amendamentul 824
Alain Lamassoure, Reimer Böge

Propunere de rezoluție
Punctul 81

Propunerea de rezoluție Amendamentul

81. constată că SEAE se află în faza „de 
construcție”; reliefează faptul că, în 
conformitate cu Decizia Consiliului din 20 
iulie 2010, „înființarea SEAE ar trebui să 
fie ghidată de principiul eficienței din 
punctul de vedere al costurilor, vizând 
neutralitatea bugetară”5; în consecință, 
subliniază necesitatea ca noul serviciu să 
exploateze la maximum câștigurile de 
eficacitate care decurg din punerea în 
comun a resurselor la nivelul Uniunii, 
precum și sinergiile cu statele membre, 
pentru a demonstra adevărata valoare 
adăugată a activității diplomatice a 
Uniunii;

81. constată că SEAE se află în faza „de 
construcție”; reliefează faptul că, în 
conformitate cu Decizia Consiliului din 20 
iulie 2010, „înființarea SEAE ar trebui să 
fie ghidată de principiul eficienței din 
punctul de vedere al costurilor, vizând 
neutralitatea bugetară”5; în consecință, 
subliniază necesitatea ca noul serviciu să 
exploateze la maximum câștigurile de 
eficacitate care decurg din punerea în 
comun a resurselor la nivelul Uniunii, 
precum și sinergiile cu statele membre, 
pentru a demonstra adevărata valoare 
adăugată a activității diplomatice a 
Uniunii; regretă suprapunerea, și uneori 
contradicția, și așadar risipa cauzată de 
multiplicarea acțiunilor naționale slab 
coordonate;
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Or. en

Amendamentul 825
Reimer Böge, Frank Engel, Othmar Karas în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 81

Propunerea de rezoluție Amendamentul

81. constată că SEAE se află în faza „de 
construcție”; reliefează faptul că, în 
conformitate cu Decizia Consiliului din 20 
iulie 2010, „înființarea SEAE ar trebui să 
fie ghidată de principiul eficienței din 
punctul de vedere al costurilor, vizând 
neutralitatea bugetară”5; în consecință, 
subliniază necesitatea ca noul serviciu să 
exploateze la maximum câștigurile de 
eficacitate care decurg din punerea în 
comun a resurselor la nivelul Uniunii, 
precum și sinergiile cu statele membre, 
pentru a demonstra adevărata valoare 
adăugată a activității diplomatice a 
Uniunii;

81. constată că SEAE se află în faza „de 
construcție”; reliefează faptul că, în 
conformitate cu Decizia Consiliului din 20 
iulie 2010, „înființarea SEAE ar trebui să 
fie ghidată de principiul eficienței din 
punctul de vedere al costurilor, vizând 
neutralitatea bugetară”5; în consecință, 
subliniază necesitatea ca noul serviciu să 
exploateze la maximum câștigurile de 
eficacitate care decurg din punerea în 
comun a resurselor la nivelul Uniunii, 
precum și sinergiile cu statele membre, 
pentru a demonstra adevărata valoare 
adăugată a activității diplomatice a 
Uniunii; subliniază faptul că trebuie 
evitată suprapunerea și că SEAE ar trebui 
să conducă la reduceri și economii în 
toate bugetele naționale;

Or. en

Amendamentul 826
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 81

Propunerea de rezoluție Amendamentul

81. constată că SEAE se află în faza „de 
construcție”; reliefează faptul că, în 
conformitate cu Decizia Consiliului din 20 
iulie 2010, „înființarea SEAE ar trebui să 
fie ghidată de principiul eficienței din 
punctul de vedere al costurilor, vizând 

81. constată că SEAE se află în faza „de 
construcție”; reliefează faptul că, în 
conformitate cu Decizia Consiliului din 20 
iulie 2010, „înființarea SEAE ar trebui să 
fie ghidată de principiul eficienței din 
punctul de vedere al costurilor, vizând 
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neutralitatea bugetară”5; în consecință, 
subliniază necesitatea ca noul serviciu să 
exploateze la maximum câștigurile de 
eficacitate care decurg din punerea în 
comun a resurselor la nivelul Uniunii, 
precum și sinergiile cu statele membre, 
pentru a demonstra adevărata valoare 
adăugată a activității diplomatice a 
Uniunii;

neutralitatea bugetară”5; în consecință, 
subliniază necesitatea ca noul serviciu să 
exploateze la maximum câștigurile de 
eficacitate care decurg din punerea în 
comun a resurselor la nivelul Uniunii, 
precum și sinergiile cu statele membre;

Or. en

Amendamentul 827
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluție
Punctul 81

Propunerea de rezoluție Amendamentul

81.constată că SEAE se află în faza „de 
construcție”; reliefează faptul că, în 
conformitate cu Decizia Consiliului din 20 
iulie 2010, „înființarea SEAE ar trebui să 
fie ghidată de principiul eficienței din 
punctul de vedere al costurilor, vizând 
neutralitatea bugetară”5; în consecință, 
subliniază necesitatea ca noul serviciu să 
exploateze la maximum câștigurile de 
eficacitate care decurg din punerea în 
comun a resurselor la nivelul Uniunii, 
precum și sinergiile cu statele membre, 
pentru a demonstra adevărata valoare 
adăugată a activității diplomatice a 
Uniunii;

81. constată că SEAE se află în faza „de 
construcție”; reliefează faptul că, în 
conformitate cu Decizia Consiliului din 20 
iulie 2010, „înființarea SEAE ar trebui să 
fie ghidată de principiul eficienței din 
punctul de vedere al costurilor, vizând 
neutralitatea bugetară”5; în consecință, 
subliniază necesitatea ca noul serviciu să 
exploateze la maximum câștigurile de 
eficacitate care decurg din punerea în 
comun a resurselor la nivelul Uniunii, 
precum și sinergiile cu statele membre;

Or. pt

Amendamentul 828
Anne E. Jensen

Propunere de rezoluție
Punctul 81
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

81. constată că SEAE se află în faza „de 
construcție”; reliefează faptul că, în 
conformitate cu Decizia Consiliului din 20 
iulie 2010, „înființarea SEAE ar trebui să 
fie ghidată de principiul eficienței din 
punctul de vedere al costurilor, vizând 
neutralitatea bugetară”5; în consecință, 
subliniază necesitatea ca noul serviciu să 
exploateze la maximum câștigurile de 
eficacitate care decurg din punerea în 
comun a resurselor la nivelul Uniunii, 
precum și sinergiile cu statele membre, 
pentru a demonstra adevărata valoare 
adăugată a activității diplomatice a 
Uniunii;

81. constată că SEAE se află în faza „de 
construcție”; reliefează faptul că, în 
conformitate cu Decizia Consiliului din 20 
iulie 2010, „înființarea SEAE ar trebui să 
fie ghidată de principiul eficienței din 
punctul de vedere al costurilor, vizând 
neutralitatea bugetară”5; în consecință, 
subliniază necesitatea ca noul serviciu să 
exploateze la maximum câștigurile de 
eficacitate care decurg din punerea în 
comun a resurselor la nivelul Uniunii, 
precum și sinergiile cu statele membre, 
pentru a demonstra adevărata valoare 
adăugată a activității diplomatice a 
Uniunii, inclusiv în serviciul 
întreprinderilor și al cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 829
Barbara Matera

Propunere de rezoluție
Punctul 81a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

81a. reamintește că, în cadrul creșterii 
coerenței acțiunilor externe ale UE, 
cooperarea cu privire la politici și strategii 
ar trebui să fie consolidată în continuare 
între Comisie, SEAE și BEI;

Or. en

Amendamentul 830
María Muñiz De Urquiza

Propunere de rezoluție
Punctul 81b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

81b. consideră că SEAE trebuie finanțat 
suficient pentru ca UE să respecte 
obiectivele sale și rolul de actor global și 
că UE are responsabilitatea de a contribui 
cu o influență politică adecvată la relațiile 
internaționale și că riscă marginalizarea 
internațională dacă nu își afirmă 
interesele și valorilor în străinătate și 
dacă politica sa externă continuă să fie 
subfinanțată;

Or. en

Amendamentul 831
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 81c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

81c. reamintește faptul că UE are mai 
multă greutate la nivel internațional decât 
ansamblul statelor sale membre 
individuale; invită statele membre să se 
coordoneze și să coopereze mai bine cu 
Comisia Europeană și SEAE, pentru a 
evita eventualele suprapuneri, 
inconsecvențe și incoerențe, sau pe cele 
care există deja;

Or. en

Amendamentul 832
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 82



PE462.731v01-00 110/124 AM\864090RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

82. reamintește că 2015, termenul limită 
pentru realizarea Obiectivelor de 
dezvoltare ale mileniului (ODM) și a 
obiectivului colectiv al asistenței oficiale 
pentru dezvoltare (AOD) de 0,7 % din 
venitul național brut (VNB), se înscrie în 
următoarea perioadă a CFM; de aceea, 
subliniază că este necesar un nivel global 
adecvat de asistență și finanțare pentru 
dezvoltare, pentru ca Uniunea să își poată 
îndeplini angajamentele asumate la nivel 
internațional în materie de dezvoltare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 833
Charles Goerens, Louis Michel

Propunere de rezoluție
Punctul 82

Propunerea de rezoluție Amendamentul

82. reamintește că 2015, termenul limită 
pentru realizarea Obiectivelor de 
dezvoltare ale mileniului (ODM) și a 
obiectivului colectiv al asistenței oficiale 
pentru dezvoltare (AOD) de 0,7 % din 
venitul național brut (VNB), se înscrie în 
următoarea perioadă a CFM; de aceea, 
subliniază că este necesar un nivel global 
adecvat de asistență și finanțare pentru 
dezvoltare, pentru ca Uniunea să își poată 
îndeplini angajamentele asumate la nivel 
internațional în materie de dezvoltare;

82. deplânge faptul că, în prezent, unele 
state membre ale UE își reduc bugetele 
destinate ajutorului, în pofida 
angajamentului acestora de a cheltui 
0,7 % din venitul național brut (VNB), 
astfel cum este prevăzut prin Consensul 
european privind dezvoltarea;

Or. en

Amendamentul 834
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D
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Propunere de rezoluție
Punctul 82

Propunerea de rezoluție Amendamentul

82. reamintește că 2015, termenul limită 
pentru realizarea Obiectivelor de 
dezvoltare ale mileniului (ODM) și a 
obiectivului colectiv al asistenței oficiale 
pentru dezvoltare (AOD) de 0,7 % din 
venitul național brut (VNB), se înscrie în 
următoarea perioadă a CFM; de aceea, 
subliniază că este necesar un nivel global 
adecvat de asistență și finanțare pentru 
dezvoltare, pentru ca Uniunea să își poată 
îndeplini angajamentele asumate la nivel 
internațional în materie de dezvoltare;

82. reamintește că 2015, termenul limită 
pentru realizarea Obiectivelor de 
dezvoltare ale mileniului (ODM) și a 
obiectivului colectiv al asistenței oficiale 
pentru dezvoltare (AOD) de 0,7 % din 
venitul național brut (VNB), se înscrie în 
următoarea perioadă a CFM; de aceea, 
subliniază că este necesar un nivel global 
crescut de asistență și finanțare pentru 
dezvoltare, pentru ca Uniunea să își poată 
îndeplini angajamentele asumate la nivel 
internațional în materie de dezvoltare;
subliniază importanța acestuia în legătură 
cu dimensiunea externă a strategiei de 
securitate a UE, îndeamnă statele membre 
să ia măsuri urgente pentru a realiza 
obiectivele AOD și să își îndeplinească 
angajamentele de dezvoltare; constată, 
totuși, că aceste aspirații sunt minime și, 
chiar dacă sunt realizate toate obiectivele, 
va fi necesară în continuare o finanțare 
semnificativă pentru combaterea sărăciei 
și îmbunătățirea standardelor de sănătate 
și educație pentru persoanele sărace;

Or. en

Amendamentul 835
Anne E. Jensen

Propunere de rezoluție
Punctul 82

Propunerea de rezoluție Amendamentul

82. reamintește că 2015, termenul limită 
pentru realizarea Obiectivelor de 
dezvoltare ale mileniului (ODM) și a 
obiectivului colectiv al asistenței oficiale 
pentru dezvoltare (AOD) de 0,7 % din 
venitul național brut (VNB), se înscrie în 

82. reamintește că 2015, termenul limită 
pentru realizarea Obiectivelor de 
dezvoltare ale mileniului (ODM) și a 
obiectivului colectiv al asistenței oficiale 
pentru dezvoltare (AOD) de 0,7 % din 
venitul național brut (VNB), se înscrie în 
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următoarea perioadă a CFM; de aceea, 
subliniază că este necesar un nivel global 
adecvat de asistență și finanțare pentru 
dezvoltare, pentru ca Uniunea să își poată 
îndeplini angajamentele asumate la nivel 
internațional în materie de dezvoltare;

următoarea perioadă a CFM; de aceea, 
subliniază că este necesar un nivel global 
crescut de asistență și finanțare pentru 
dezvoltare, pentru ca Uniunea să își poată 
îndeplini angajamentele asumate la nivel 
internațional în materie de dezvoltare;
subliniază, în acest context, că este 
necesar un efort concertat pentru a 
asigura că finanțarea pentru dezvoltare a 
UE este cheltuită într-un mod incluziv,
ajungând la grupurile cele mai 
marginalizate și mai excluse ale 
populației, inclusiv persoanele cu 
dizabilități, în conformitate cu Convenția 
ONU privind drepturile persoanelor cu 
handicap și Strategia UE 2010-2020 
pentru persoanele cu dizabilități;

Or. en

Amendamentul 836
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Punctul 82

Propunerea de rezoluție Amendamentul

82. reamintește că 2015, termenul limită 
pentru realizarea Obiectivelor de 
dezvoltare ale mileniului (ODM) și a 
obiectivului colectiv al asistenței oficiale 
pentru dezvoltare (AOD) de 0,7 % din 
venitul național brut (VNB), se înscrie în 
următoarea perioadă a CFM; de aceea, 
subliniază că este necesar un nivel global 
adecvat de asistență și finanțare pentru 
dezvoltare, pentru ca Uniunea să își poată 
îndeplini angajamentele asumate la nivel 
internațional în materie de dezvoltare;

82. reamintește că 2015, termenul limită 
pentru realizarea Obiectivelor de 
dezvoltare ale mileniului (ODM) și a 
obiectivului colectiv al asistenței oficiale 
pentru dezvoltare (AOD) de 0,7 % din 
venitul național brut (VNB) care nu au 
fost atinse până în prezent, se înscrie în 
următoarea perioadă a CFM; de aceea, 
subliniază că este necesar un nivel global 
adecvat de asistență și finanțare pentru 
dezvoltare, pentru ca Uniunea să își poată 
îndeplini angajamentele asumate la nivel 
internațional în materie de dezvoltare;

Or. de
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Amendamentul 837
Reimer Böge în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 82

Propunerea de rezoluție Amendamentul

82. reamintește că 2015, termenul limită 
pentru realizarea Obiectivelor de 
dezvoltare ale mileniului (ODM) și a 
obiectivului colectiv al asistenței oficiale 
pentru dezvoltare (AOD) de 0,7 % din 
venitul național brut (VNB), se înscrie în 
următoarea perioadă a CFM; de aceea, 
subliniază că este necesar un nivel global 
adecvat de asistență și finanțare pentru 
dezvoltare, pentru ca Uniunea să își poată 
îndeplini angajamentele asumate la nivel 
internațional în materie de dezvoltare;

82. reamintește că 2015, termenul limită 
pentru realizarea Obiectivelor de 
dezvoltare ale mileniului (ODM) și a 
obiectivului colectiv al asistenței oficiale 
pentru dezvoltare (AOD) de 0,7 % din 
venitul național brut (VNB), se înscrie în 
următoarea perioadă a CFM; de aceea, 
subliniază că este necesar un nivel global 
adecvat de asistență și finanțare pentru 
dezvoltare, pentru ca Uniunea să își poată 
îndeplini angajamentele asumate la nivel 
internațional în materie de dezvoltare;
subliniază că trebuie găsit echilibrului 
corect între sprijinul bugetar direct, pe de 
o parte, și finanțarea proiectelor 
sustenabile, de cealaltă;

Or. en

Amendamentul 838
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 82

Propunerea de rezoluție Amendamentul

82. reamintește că 2015, termenul limită 
pentru realizarea Obiectivelor de 
dezvoltare ale mileniului (ODM) și a 
obiectivului colectiv al asistenței oficiale 
pentru dezvoltare (AOD) de 0,7 % din 
venitul național brut (VNB), se înscrie în 
următoarea perioadă a CFM; de aceea, 
subliniază că este necesar un nivel global 
adecvat de asistență și finanțare pentru 
dezvoltare, pentru ca Uniunea să își poată 
îndeplini angajamentele asumate la nivel 

82. reamintește că 2015, termenul limită 
pentru realizarea Obiectivelor de 
dezvoltare ale mileniului (ODM) și a 
obiectivului colectiv al asistenței oficiale 
pentru dezvoltare (AOD) de 0,7 % din 
venitul național brut (VNB), se înscrie în 
următoarea perioadă a CFM; de aceea, 
subliniază că este necesar un nivel global 
adecvat de asistență și finanțare pentru 
dezvoltare, pentru ca Uniunea să își poată 
îndeplini angajamentele asumate la nivel 
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internațional în materie de dezvoltare; internațional în materie de dezvoltare, 
inclusiv angajamentele asumate în 
Acordul de la Copenhaga;

Or. en

Amendamentul 839
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Propunere de rezoluție
Punctul 82

Propunerea de rezoluție Amendamentul

82. reamintește că 2015, termenul limită 
pentru realizarea Obiectivelor de 
dezvoltare ale mileniului (ODM) și a 
obiectivului colectiv al asistenței oficiale 
pentru dezvoltare (AOD) de 0,7 % din 
venitul național brut (VNB), se înscrie în 
următoarea perioadă a CFM; de aceea, 
subliniază că este necesar un nivel global 
adecvat de asistență și finanțare pentru 
dezvoltare, pentru ca Uniunea să își poată 
îndeplini angajamentele asumate la nivel 
internațional în materie de dezvoltare;

82. reamintește că 2015, termenul limită 
pentru realizarea Obiectivelor de 
dezvoltare ale mileniului (ODM) și a 
obiectivului colectiv al asistenței oficiale 
pentru dezvoltare (AOD) de 0,7 % din 
venitul național brut (VNB), se înscrie în 
următoarea perioadă a CFM; de aceea, 
subliniază că este necesar un nivel global 
adecvat de asistență și finanțare pentru 
dezvoltare, pentru ca Uniunea și statele 
membre să își poată îndeplini 
angajamentele asumate la nivel 
internațional în materie de dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 840
Carmen Romero López, Luis Yáñez-Barnuevo García, Andres Perello Rodriguez

Propunere de rezoluție
Punctul 82

Propunerea de rezoluție Amendamentul

82. reamintește că 2015, termenul limită 
pentru realizarea Obiectivelor de 
dezvoltare ale mileniului (ODM) și a 
obiectivului colectiv al asistenței oficiale 
pentru dezvoltare (AOD) de 0,7 % din 
venitul național brut (VNB), se înscrie în 
următoarea perioadă a CFM; de aceea, 

82. reamintește că 2015, termenul limită 
pentru realizarea Obiectivelor de 
dezvoltare ale mileniului (ODM) și a 
obiectivului colectiv al asistenței oficiale 
pentru dezvoltare (AOD) de 0,7 % din 
venitul național brut (VNB), se înscrie în 
următoarea perioadă a CFM; de aceea, 
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subliniază că este necesar un nivel global 
adecvat de asistență și finanțare pentru 
dezvoltare, pentru ca Uniunea să își poată 
îndeplini angajamentele asumate la nivel 
internațional în materie de dezvoltare;

subliniază că este necesar un nivel global 
adecvat de asistență și finanțare pentru 
dezvoltare, pentru ca Uniunea să își poată 
îndeplini angajamentele asumate la nivel 
internațional în materie de dezvoltare;
subliniază faptul că, în același timp, 
reducerea inegalităților în materie de 
sănătate este un element esențial pentru 
îmbunătățirea sănătății grupurilor 
dezavantajate și a celor care locuiesc în 
zone greu accesibile;

Or. en

Amendamentul 841
Alain Lamassoure, Reimer Böge

Propunere de rezoluție
Punctul 82a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

82a. își exprimă uimirea cu privire la 
faptul că Uniunea nu s-a preocupat de 
evaluarea sistematică a efectelor 
economice și politice ale asistenței pe care 
o acordă țărilor în curs de dezvoltare, 
inclusiv prin compararea rezultatelor 
acestora cu cele ale țărilor emergente;

Or. fr

Amendamentul 842
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 82b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

82b. consideră important ca ajutorul
pentru dezvoltare acordat de UE să 
promoveze dezvoltarea durabilă în țările 
de destinație; subliniază necesitatea 
efectuării de evaluări și a stabilirii de 
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criterii care respectă acest obiectiv;

Or. en

Amendamentul 843
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 82c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

82c. consideră că Comisia 
Europeană/SEAE ar trebui să inițieze un 
proces în vederea unei mai bune 
eficacități a ajutoarelor pentru dezvoltare 
ale UE, precum și a îmbunătățirii 
sinergiilor dintre ajutorul pentru 
dezvoltare al UE și cel național; consideră 
că SEAE va consolida eficacitatea și 
vizibilitatea eforturilor UE pentru 
reducerea sărăciei și pentru a facilita 
absorbția de fonduri în țările beneficiare;

Or. en

Amendamentul 844
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 82d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

82d. subliniază că CFM ar trebui să 
abordeze, între altele, următoarele 
chestiuni: realizarea ODM, schimbările 
climatice, încetarea pierderii 
biodiversității și supraconsumul 
resurselor; în special, subliniază că 
următorul CFM ar trebui să sprijine 
coerența politică, de exemplu, prin 
garantarea faptului că politicile UE și 
cheltuielile pentru agricultură, pescuit, 
comerț și energie nu sunt direct în 
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contradicție cu obiectivele politicii de 
dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 845
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 82e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

82e. reamintește angajamentele din 
cadrul Acordului de la Cancun de 
abordare a necesităților țărilor în curs de 
dezvoltare în combaterea schimbărilor 
climatice, care sunt în plus față de 
angajamentele asumate în conformitate 
cu ODM;

Or. en

Amendamentul 846
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Punctul 82f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

82f. solicită, prin urmare, creșterea reală 
a asistenței publice pentru dezvoltare 
corespunzător planului etapizat de 
atingere a obiectivului de 0,7 % și 
subliniază că aceste fonduri nu trebuie 
utilizate pentru alte interese de politică 
externă europeană decât cele care 
corespund obiectivelor politicii de 
dezvoltare; subliniază că fondurile 
necesare pentru a putea face față 
schimbărilor climatice trebuie cheltuite 
suplimentar față de cele aferente 
obligațiilor privind asistența publică 
pentru dezvoltare, și nu trebuie să 
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conducă la o reducere reală a finanțării 
pentru dezvoltare, în special în ceea ce 
privește eradicarea sărăciei și a foametei;

Or. de

Amendamentul 847
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Punctul 82g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

82g. reamintește faptul că combaterea 
sărăciei și a foametei la nivel mondial 
reprezintă obiective generale și că sunt 
necesare instrumente de finanțare 
suplimentare, inovatoare, precum 
impozitul pe tranzacțiile financiare, 
pentru un angajament credibil în slujba 
acestor obiective și pentru realizarea lor; 
este convins de faptul că asistența publică 
pentru dezvoltare ar trebui orientată către 
menținerea și îmbunătățirea bunurilor de 
consum globale, care sunt importante 
pentru majoritatea oamenilor și care pot 
fi obținute numai prin acțiuni 
multilaterale colective și pot fi asigurate 
într-o proporție foarte redusă de către 
state și actori individuali;

Or. de

Amendamentul 848
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 82c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

82h. ia act de faptul că UE s-a angajat în 
Acordul de la Copenhaga să ofere resurse 
„noi și suplimentare” pentru atenuare și 
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adaptare în țările în curs de dezvoltare, 
Uniunea Europeană, în virtutea acestui 
fapt, statele membre și Comisia, vor 
contribui cu un total de 7,2 miliarde de 
euro ca finanțare inițială rapidă în 
perioada 2010-2012; subliniază că 
resursele care sunt acordate sunt de fapt 
„noi și suplimentare” în sensul că acestea 
sunt suplimentare față de angajamentele 
existente pentru ajutorul pentru 
dezvoltare (și acordul ONU potrivit căruia 
0,7 % din PIB-ul țărilor industrializate ar 
trebui să fie alocat ajutorului pentru 
dezvoltare), sugerează, prin urmare, 
crearea unei linii bugetare separate 
pentru aceste resurse; subliniază, în plus, 
că, de asemenea, angajamentele privind 
cheltuielile viitoare menite să ajute țările 
în curs de dezvoltare la combaterea 
schimbărilor climatice sau adaptarea la 
efectele acestora trebuie să fie 
suplimentare, fiind menținut un nivel 
adecvat de coerență între cele două 
politici;

Or. en

Amendamentul 849
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, Graham Watson, în numele 
Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 82b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

82i. ia act de estimarea că cea mai mare 
parte a creșterilor viitoare în emisiile de 
dioxid de carbon va proveni din țările în 
curs de dezvoltare; subliniază că 
asigurarea accesului universal la energia 
ecologică ar trebui să constituie o 
prioritate-cheie a asistenței pentru 
dezvoltare europeană ;

Or. en
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Amendamentul 850
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 82c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

82j. solicită o creștere considerabilă a 
plafonului liniei 4, în special pentru ICD, 
având în vedere faptul că, pe parcursul 
ultimilor șapte ani, în ciuda unor progrese 
în reducerea sărăciei, trebuie depuse mult 
mai multe eforturi; subliniază, de 
asemenea, că unele resurse ICD au fost 
redistribuite pentru noi activități AOD;

Or. en

Amendamentul 851
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 83

Propunerea de rezoluție Amendamentul

83. solicită din nou includerea în buget a 
Fondului european pentru dezvoltare 
(FED); în schimb, atrage atenția asupra 
faptului că includerea FED în bugetul 
UE nu trebuie să antreneze o reducere 
globală a cheltuielilor pentru dezvoltare, 
fiind necesară garantarea predictibilității;

eliminat

Or. en

Amendamentul 852
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 83
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

83. solicită din nou includerea în buget a 
Fondului european pentru dezvoltare 
(FED); în schimb, atrage atenția asupra 
faptului că includerea FED în bugetul 
UE nu trebuie să antreneze o reducere 
globală a cheltuielilor pentru dezvoltare, 
fiind necesară garantarea predictibilității;

83. pune sub semnul întrebării necesitatea 
includerii în buget a Fondului european 
pentru dezvoltare (FED);

Or. en

Amendamentul 853
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Charles Goerens, Giommaria Uggias, în numele 
Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul 83

Propunerea de rezoluție Amendamentul

83. solicită din nou includerea în buget a 
Fondului european pentru dezvoltare 
(FED); în schimb, atrage atenția asupra 
faptului că includerea FED în bugetul UE 
nu trebuie să antreneze o reducere globală 
a cheltuielilor pentru dezvoltare, fiind 
necesară garantarea predictibilității;

83. solicită din nou includerea în buget a 
Fondului european pentru dezvoltare 
(FED); în schimb, atrage atenția asupra 
faptului că includerea FED în bugetul UE 
trebuie să antreneze o creștere globală a 
bugetului UE cu suma prevăzută inițial 
pentru finanțarea FED;

Or. en

Amendamentul 854
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 83

Propunerea de rezoluție Amendamentul

83. solicită din nou includerea în buget a 
Fondului european pentru dezvoltare 
(FED); în schimb, atrage atenția asupra 
faptului că includerea FED în bugetul UE 
nu trebuie să antreneze o reducere globală 

83. solicită din nou includerea în buget a 
Fondului european pentru dezvoltare 
(FED), pentru că acesta ar duce la o mai 
mare coerență și  transparență; în schimb, 
atrage atenția asupra faptului că includerea 
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a cheltuielilor pentru dezvoltare, fiind 
necesară garantarea predictibilității; 

FED în bugetul UE nu trebuie să antreneze 
o reducere globală a cheltuielilor pentru 
dezvoltare, fiind necesară garantarea 
predictibilității;

Or. fi

Amendamentul 855
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Punctul 83

Propunerea de rezoluție Amendamentul

83. solicită din nou includerea în buget a 
Fondului european pentru dezvoltare 
(FED); în schimb, atrage atenția asupra 
faptului că includerea FED în bugetul UE 
nu trebuie să antreneze o reducere globală 
a cheltuielilor pentru dezvoltare, fiind 
necesară garantarea predictibilității;

83. solicită din nou includerea în buget a 
Fondului european pentru dezvoltare 
(FED); în schimb, atrage atenția asupra 
faptului că includerea FED în bugetul UE 
nu trebuie să antreneze o reducere globală 
a cheltuielilor pentru dezvoltare anterioare
care nu au fost finanțate din FED, fiind 
necesară garantarea predictibilității;

Or. de

Amendamentul 856
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 83

Propunerea de rezoluție Amendamentul

83. solicită din nou includerea în buget a 
Fondului european pentru dezvoltare 
(FED); în schimb, atrage atenția asupra 
faptului că includerea FED în bugetul UE 
nu trebuie să antreneze o reducere globală 
a cheltuielilor pentru dezvoltare, fiind 
necesară garantarea predictibilității;

83. solicită din nou includerea în buget a 
Fondului european pentru dezvoltare 
(FED); în schimb, atrage atenția asupra 
faptului că includerea FED în bugetul UE 
nu trebuie să antreneze o reducere globală 
a cheltuielilor pentru dezvoltare, fiind 
necesară garantarea predictibilității, 
precum și consultarea cu țările 
beneficiare;
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Or. en

Amendamentul 857
Richard Ashworth

Propunere de rezoluție
Punctul 83a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

83a. subliniază că FED ar trebui să se 
concentreze asupra unei mai bune 
coerențe politice, a promovării celor mai 
bune practici și a unei mai bune 
coordonări a donatorilor cu programele 
de dezvoltare ale statelor membre și 
comunitatea internațională, pentru a 
asigura o valoare adăugată autentică;

Or. en

Amendamentul 858
Richard Ashworth

Propunere de rezoluție
Punctul 83b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

83b. constată că orice viitoare creștere 
propusă în bugetul FED nu ar trebui să 
fie automată și ar trebui să facă obiectul 
unei evaluări de impact independente 
privind cheltuielile;

Or. en

Amendamentul 859
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Punctul 83c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

83c. reamintește necesitatea transpunerii 
Declarației de la Paris privind eficacitatea 
finanțării pentru dezvoltare și așteaptă o 
transparență totală în cazul plăților din 
domeniul politicilor de dezvoltare; 
propune ca aceste plăți să fie făcute 
publice, precum și crearea unui sistem 
independent de verificare și de evaluare 
nu numai în statele partenere, ci și, în 
special, în UE; 

Or. de

Amendamentul 860
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 83d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

83d. constată că procentul cel mai mare 
din cele mai sărace popoare din lume 
trăiește în economiile emergente; insistă, 
totuși, pentru a stimula aceste guverne să 
se implice mai mult în reducerea sărăciei 
în interiorul propriilor granițe; insistă, de 
asemenea asupra introducerii treptate a 
unor sisteme alternative de cooperare 
pentru dezvoltare cu aceste țări, cum ar fi 
cofinanțarea;

Or. en


